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Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S’ standard-
tilbud for uncontended VULA på marked 4 
 
Erhvervsstyrelsen modtog ved e-mail af 1. november 2013 TDC A/S’ 
(herefter TDC) standardtilbud for den uncontendede version af VULA på 
engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), jf. 
styrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012 på marked 4.  
 
Erhvervsstyrelsen sendte den 4. november 2013 standardtilbuddet i hø-
ring i branchen med svarfrist den 3. december 2013 og modtog bemærk-
ninger fra Concepy, GlobalConnect og Telia. På baggrund af en gennem-
gang af TDC’s standardtilbud i henhold til telelovens § 52 samt på bag-
grund af de indkomne høringssvar fandt styrelsen anledning til på en 
række punkter at anmode TDC om bemærkninger.  
 
Erhvervsstyrelsen har ved e-mail af 27. januar 2014 modtaget TDC’s be-
mærkninger til Erhvervsstyrelsens brev af 19. december 2013 med en 
række spørgsmål og kommentarer til TDC’s standardtilbud for unconten-
ted VULA på marked 4. Ved samme e-mail har Erhvervsstyrelsen mod-
taget en række nye bilag til standardtilbuddet. 
 
På baggrund af TDC’s bemærkninger holdt TDC og Erhvervsstyrelsen 
den 7. februar 2014 et telefonmøde. Erhvervsstyrelsen har som opfølg-
ning på telefonmødet den 10. februar 2014 fremsendt et notat med en op-
samling på de punkter, der var genstand for drøftelse på mødet. TDC be-
kræftede ved e-mail af 10. februar 2014 over for styrelsen, at selskabet 
arbejder på at præcisere de forhold, som fremgår af notatet af 10. februar 
2014.  
 
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s bemærkninger dels i TDC’s 
brev af 27. januar 2014, dels på telefonmødet den 7. februar 2014, samt 
på baggrund af de bilag til standardtilbuddet, der blev fremsendt den 27. 
januar 2014, vurderet, at sagen ikke på nuværende tidspunkt giver grund-
lag for at træffe afgørelse i medfør af telelovens § 52 om, at TDC skulle 
have tilsidesat selskabets forpligtelser i henhold til markedsafgørelsen på 
engrosmarkedet for fysisk netværks infrastruktur (herefter marked 4-
afgørelsen).  
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Standardtilbud for uncontended VULA: Generelt 

Strukturel opbygning af bilag 1a-1e 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Erhvervsstyrelsen har påpeget, at bilag 1a-1e ikke er strukturelt ens op-
bygget. Fx indeholder bilag 1c ikke vilkår om prissætning, fejlmelding, 
service, terminaler og andet udstyr. TDC blev anmodet om at redegøre 
for, hvad baggrunden for disse indholdsmæssige forskelle i bilagene 1a-
1e er.  
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TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at strukturen svarer til strukturen i det tilsvarende pro-
dukttillæg for eBSA, der har dannet udgangspunkt for specifikationen af 
VULA – og nu også VULA Uncontended. 
 
Særligt for så vidt angår bilag 1c, har TDC bemærket, at bilaget, der ved-
rører anvendelsen af multicast-protokollen, indeholder angivelse af pris-
elementer på samme måde som multicast bilaget til eBSA og VULA, 
mens de konkrete priser fremgår af et særligt prisbilag. Bilaget indeholder 
vilkår om prissætning af den løbende anvendelse af VULA Uncontented 
til TV-distribution ved hjælp af Multicast eller VOD, hvilket skyldes, at 
bilag 1c er udarbejdet inden Erhvervsstyrelsen traf LRAIC-afgørelse her-
om. TDC har oplyst, at selskabet vil korrigere bilaget, så det afspejler 
prissætningen efter LRAIC-afgørelsen, ligesom pris for VOD vil blive 
korrigeret, hvis den endelige afgørelse vil afvige fra afgørelsesudkastet.  
 
Forskellene i bilagenes opbygning skyldes ifølge TDC således, at de be-
handler forskellige forhold. Da opbygningen svarer til opbygningen pro-
dukttillæggene for eBSA og VULA, er det TDC’s opfattelse, at opbyg-
ningen ikke vanskeliggør alternative selskabers mulighed for at vurdere 
vilkårene.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at forskellene i den strukturelle opbyg-
ning af bilag 1a-1e skyldes, at bilagene behandler forskellige emner, og at 
strukturen i øvrigt svarer til strukturen i det tilsvarende produkttillæg for 
eBSA.  
 
Erhvervsstyrelsen har desuden noteret sig, at TDC vil korrigere bilag 1c 
således, at prissætningen afspejler LRAIC-afgørelsen.  
 
Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af ovenstående ikke foretage sig yder-
ligere på dette punkt.  
 

Henvisninger til bilag 2 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Erhvervsstyrelsen har anført, at der flere steder i standardtilbuddet hen-
vist til forskellige bilag 2 – bilag 2a, 2b etc. Fx er der i bilag 1a, afsnit 7 
henvist til bilag 2c. Erhvervsstyrelsen har på den baggrund anmodet TDC 
om at rette disse henvisninger eller alternativt offentliggøre og indsende 
de yderligere bilag 2, der henvises til.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet vil korrigere standardtilbuddet, så de nævnte 
bilagshenvisninger rettes.  
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Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC korrigerer standardtilbuddet, 
således at der sker korrekt bilagshenvisning, og styrelsen vil derfor ikke 
foretage sig yderligere på dette punkt.  
 
Produkttillæg: VULA UC 

Produkttillæg, pkt. 11.1: Leveringstider for individuelle forbindelser 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af standardtilbuddet, at det ”er en forudsætning for bestilling 
af individuelle forbindelser, at kunden for den ønskede DSLAM har fået 
etableret POI0. Leveringstiderne herfor fremgår af bilag 4a og bilag 4b.” 
 
GlobalConnect har i sit høringssvar påpeget, at leveringstiderne ikke 
fremgår af bilag 4a og 4b, men derimod af bilag 1e.  
 
Erhvervsstyrelsen har anført, at der fremgår leveringstider af såvel de en-
kelte produktspecifikationer som af bilag 4a og 4b, men at der ikke er 
konsistens, med hensyn til hvoraf oplysningerne fremgår. På den bag-
grund har Erhvervsstyrelsen anmodet TDC om at redegøre for, om sel-
skabet, af hensyn til transparens i aftalegrundlaget, vil overveje at lade 
leveringstider for alle produkter fremgå af samme bilag.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet har fjernet de konkrete leveringstider fra de 
enkelte produktspecifikationer, således at de fremgår af SLA-bilagene 4a 
og 4b.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har fjernet leveringstiden fra de 
enkelte bilag, herunder bilag 1e, således at leveringstiden, herunder for 
uncontended VULA ved POI0, nu fremgår af bilag 4b. Erhvervsstyrelsen 
vil derfor ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  
 

Produkttillæg, pkt. 14: Kompensation 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
GlobalConnect har i sit høringssvar påpeget, at det pågældende punkt i 
produkttillægget ikke indeholder oplysninger om kompensation ved for-
sinket levering af POI0.  
 
Af produkttillæggets punkt 14 fremgår det, at der kan være ret til kom-
pensation, hvis TDC overskrider den maksimale leveringsfrist angivet i 
punkt 11. Af punkt 11.1 fremgår den generelle leveringstid. Sidst i sam-
me punkt fremgår det, at det er en forudsætning, at der er etableret POI0, 
og at leveringstiderne herfor fremgår af bilag 4a og 4b.  
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Da leveringstiderne ikke direkte fremgår af punkt 11.1, er det ikke klart, 
om kompensationen i punkt 14 tillige omfatter overskridelser af den mak-
simale leveringsfrist for POI0. På den baggrund har Erhvervsstyrelsen 
anmodet TDC om at redegøre for, om dette er tilfældet, og hvis dette ikke 
er tilfældet, da i givet fald angive baggrunden herfor.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet har præciseret bestemmelserne med henblik 
på at fjerne eventuel tvivl om, hvad kompensationsbestemmelserne om-
fatter.  
 
TDC har på telefonmødet den 7. februar 2014 nærmere redegjort for for-
skellen mellem levering af indkoblingspunkt hhv. levering af en tilkoblet 
linje, herunder at levering af en tilkoblet linje forudsætter, at der først er 
leveret et indkoblingspunkt. TDC har endvidere oplyst, at kompensati-
onsbestemmelserne i relation til forsinkelse gælder for individuelle linjer, 
men ikke for levering af indkoblingspunktet. Årsagen hertil er, at kom-
pensation for forsinket levering gælder fra bestillingsdatoen, og da der 
ikke kan bestilles linjer, før POI0 er etableret, omfatter bestemmelsen ik-
ke de forsinkelser, som skyldes en forsinket leverance af indkoblings-
punkt (POI0). Derimod gælder kompensationsbestemmelserne også i til-
fælde af, at fejl på et indkoblingspunkt er årsag til fejl på individuelle 
forbindelser.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s redegørelse, herunder at der til 
levering af den tilkoblede linje er knyttet en kompensationsordning, mens 
kompensation i relation til indkoblingspunktet ikke kan komme på tale i 
tilfælde af forsinkelse, men kun i tilfælde af fejl på linjen. 
 
Erhvervsstyrelsen vil herefter ikke foretage sig yderligere på dette punkt 
på nuværende tidspunkt, idet der i øvrigt henvises til den særskilte proces 
vedrørende bod- og kompensationsbestemmelser i TDC’s standardtilbud.  
 
Bilag 1a: Produktspecifikation for VULA UC med samproduktion 

Bilag 1a, pkt. 5.8: Black-listen 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia har i sit høringssvar efterspurgt en mere klar og forudsigelig beskri-
velse af processen for, hvordan protokoller optages på black-listen.  
 
Erhvervsstyrelsen har på den baggrund anmodet TDC om at redegøre for, 
hvilke kriterier der lægges til grund, når det besluttes, om en protokol 
skal optages på black-listen. Styrelsen har endvidere anmodet TDC om at 
redegøre for processen for optagelse af nye protokoller på black-listen, 
herunder om selskabet inddrager branchen i forbindelse hermed.  
 
TDC’s bemærkninger 
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TDC har oplyst, at selskabet vil opdatere black-listen – og den tilsvarende 
liste over de protokoller, som TDC har testet med positivt resultat – når 
TDC på en given foranledning tester en protokol, og på den baggrund 
konstaterer, hvorvidt den kan anvendes eller ej.  
 
TDC har oplyst, at der ikke foreligger aftaler om, hvad der udgør bag-
grunden for, at TDC tester en protokol for anvendelse gennem POI0. 
Hvis der fra en operatørs side er ønske om, at TDC mod betaling etable-
rer en fast proces for test af protokoller, der potentielt kunne finde anven-
delse, foreslår TDC, at dette drøftes i VULA-videreudviklingsgruppen.  
 
På telefonmødet den 7. februar 2014 blev det drøftet, hvilke forhold der 
kan medføre, at en protokol optages på black-listen. TDC redegjorde for, 
at det typisk er tilfælde, hvor en protokol ikke kan sameksistere med det i 
nettet anvendte udstyr. TDC gav på den baggrund tilsagn om, at selskabet 
vil skrive dette ind i standardtilbuddet. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har oplyst, at selskabet vil ænd-
re standardtilbuddet i overensstemmelse med ovenstående. På den bag-
grund vil Erhvervsstyrelsen ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Bilag 1d: Produktspecifikation for VULA UC Pair Bon ding 

Bilag 1d, pkt. 4.4: Opsætning med tekniker besøg 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Pkt. 4.4 angiver tre forskellige termineringsmuligheder. Erhvervsstyrel-
sen fik på det tekniske branchemøde hos TDC den 2. november 2013 den 
opfattelse, at de alternative teleselskaber til enhver tid ville foretrække 
den i Case 1 skitserede model, hvor eksisterende multistik ombygges til 
PB. Erhvervsstyrelsen har bedt TDC om at redegøre for, om selskabets 
teknikere, så vidt muligt, vil vælge den i Case 1 beskrevne model, og om 
selskabet i givet fald vil skrive dette i standardtilbuddet. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet primært vil vælge den i Case 1 beskrevne 
model, men at der vil være situationer, hvor man i stedet vil opsætte stik 
ved siden af det eksisterende. TDC vil ændre beskrivelsen i forbindelse 
med pair bonding på tværs af kobberprodukterne.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC’s teknikere, så vidt muligt, vil 
vælge den i Case 1 skitserede model, og at dette vil blive indskrevet i 
standardtilbuddet. Erhvervsstyrelsen vil derfor ikke foretage sig yderlige-
re på dette punkt. 
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Bilag 1d, pkt. 4.7: VULA UC i forbindelse med pair bonding 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af standardtilbuddet, at VULA UC som beskrevet i bilag 1a 
også tilbydes med pair bonding.  
 
GlobalConnect anfører i sit høringssvar, at henvisningen til bilag 1a tilli-
ge må omfatte bilag 1b og 1c.  
 
Erhvervsstyrelsen har anmodet TDC om at redegøre for, om dette er til-
fældet, og i givet fald foretage den fornødne tilretning i standardtilbuddet.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har bekræftet, at VULA UC også tilbydes med pair bonding uden 
samproduktion. TDC har fjernet den henvisning, der kunne give det ind-
tryk, at pair bonding kun tilbydes med samproduktion.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har fjernet den omtalte henvis-
ning, og styrelsen vil derfor ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  
 

Bilag 1d, pkt.: Prissætning  
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af bilaget, at oprettelses- og kvartalsafgiften udelukkende 
omfatter PB VULA UC hastigheden, samt at der vil blive faktureret pr. 
kvartal, hvis PB VULA UC produceres uden samproduktion.  
 
GlobalConnect har i sit høringssvar anført, at det burde være tilstrække-
ligt at henvise til prisbilaget, bilag 2.  
 
Erhvervsstyrelsen har anmodet TDC om at redegøre for baggrunden for 
dette selvstændige prisafsnit, herunder om afsnittet har selvstændig be-
tydning for prissætningen af den uncontendede version af VULA Pair 
Bonding ved siden af bilag 2.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet har erstattet afsnittet med en henvisning til 
bilag 2.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har erstattet det omhandlede af-
snit med en henvisning til bilag 2, og styrelsen vil derfor ikke foretage sig 
yderligere på dette punkt.  
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Bilag 1e: Produktbeskrivelse for VULA UC POI0 

Bilag 1e: Multiple PVC’ere 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia har i sit høringssvar anført, at TDC’s standardtilbud lægger op til, at 
det ikke længere skal være muligt at få multiple PVC’er i relation til at 
aftage VULA på POI0.  
 
Erhvervsstyrelsen fik på branchemødet hos TDC den 5. december 2013 
den opfattelse, at TDC er indstillet på at ændre håndtering af uncontended 
VULA/ADSL-tagging og dermed løse ovenstående problemstilling.  
 
Erhvervsstyrelsen har anmodet TDC om at redegøre for selskabets planer 
om at ændre standardtilbuddet på dette punkt samt processen og tidspla-
nen herfor.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet på baggrund af ønsker fra branchen har 
iværksat en ændring af håndteringen af uncontended VULA/ADSL tag-
ging. It-understøttelsen af denne ændring er af en sådan karakter, at den 
først kan gennemføres til maj-releasen og dermed tages i brug ved ud-
gangen af maj 2014.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at det ved udgangen af maj 2014 vil 
være muligt at få multiple PVC’er på POI0.  
 
TDC bedes bekræfte, at denne frist fortsat er gældende. 
 
Erhvervsstyrelsen vil derfor ikke foretage sig yderligere på dette punkt på 
nuværende tidspunkt, men afventer ibrugtagning af en ændret unconten-
ded VULA-/ADSL-tagging. 
 

Bilag 1e: Manglende oplysninger om ledige porte 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia har i sit høringssvar bemærket, at Wholesale Online ikke indeholder 
oplysninger om, hvor mange ledige porte, der er på en given POI0-
DSLAM.  
 
Dette punkt har tidligere været drøftet i regi af VULA-videreudvikling.  
Her har TDC givet udtryk for, at der i givet fald ville være tale om et øje-
bliksbillede og dermed ikke nødvendigvis brugbare oplysninger. Er-
hvevsstyrelsen har bedt TDC om at redegøre for, om selskabet vil offent-
liggøre de anførte oplysninger og i givet fald beskrive processen for op-
datering af systemerne, herunder hvor ofte opdatering vil ske.  
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TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet stiller oplysninger om ledige porte på en 
POI0 DSLAM til rådighed, men understreger, at der er tale om et øje-
bliksbillede, der opdateres hver gang, de bliver tildelt eller frigjort, og 
hver gang et nyt linjekort installeres. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC vil stille oplysninger om ledige 
porte til rådighed for de alternative teleselskaber og foretager sig derfor 
ikke yderligere på dette punkt. 
 

Bilag 1e: XML-dokumentation 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia gav i sit høringssvar udtryk for et ønske om tidligere levering af 
XML-dokumentationen.  
 
Erhvervsstyrelsen har anmodet TDC om at redegøre for, om selskabet har 
gjort sig overvejelser om at offentliggøre dokumentationen også for andre 
produkter samt i forbindelse med ændringer af eksisterende produkter. 
Endvidere har styrelsen bedt TDC om at redegøre for, om selskabet frem-
adrettet har påtænkt at offentliggøre XML-dokumentationen endnu tidli-
gere. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet fremover vil søge at levere dokumentationen 
så tidligt som muligt og så tidligt, at det er muligt at programmere anven-
delsen af XML, så en periode med manuel håndtering undgås.  
 
Tidspunktet for levering er dog begrænset af, at XML-dokumentationen 
udfærdiges som en del af it-implementeringen, og den endelige kontrol er 
en del af testningen. 
 
TDC vil gennemgå mulighederne for at efterkomme Telias ønsker til 
XML-dokumentationen og forventer, at resultatet af denne gennemgang 
samt bilaterale drøftelser med Telia vil føre til imødekommelse af væ-
sentlige punkter, uden at dette fører til en generel forsinkelse af udvik-
lingsforløbet. 
 
Punktet blev drøftet på telefonmødet den 7. februar 2014. Her redegjorde 
TDC for den igangværende dialog med Telia. Der er berammet et møde 
mellem TDC og Telia ultimo februar 2014. Det blev aftalt, at TDC giver 
Erhvervsstyrelsen en tilbagemelding om udfaldet af drøftelserne umid-
delbart efter, at de har fundet sted. 
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Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC vil orientere styrelsen om 
udfaldet af drøftelserne med Telia umiddelbart efter, at de har fun-
det sted.  
 
Erhvervsstyrelsen vil derfor afvente denne tilbagemelding. Der henvises i 
øvrigt til den særskilte proces vedrørende fremlæggelse af XML-
dokumentation, som er udsprunget af styrelsens tilsyn med TDC’s stan-
dardtilbud for Pair Bonding. 
 

Bilag 1e, pkt. 6.2: Ændring af POI-interface 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Der henvises i pkt. 6.2 til tabel 1, men tabellen mangler. Erhvervsstyrel-
sen har anmodet TDC om at redegøre for indholdet af tabellen og indsæt-
te denne i standardtilbuddet. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet har korrigeret henvisningen, så der nu henvi-
ses til pkt. 5.1 i stedet.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har korrigeret henvisningen, og 
styrelsen vil derfor ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  
 

Bilag 1e, pkt. 6.1: Etablering af VULA UC POI0 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af pkt. 6.1, at en VULA UC-løsning kan leveres inden for 55 
arbejdsdage, under forudsætning af at kunden har leveret tilstrækkelige 
prognoser.  
 
Erhvervsstyrelsen har anmodet TDC om at redegøre for, hvorfor leve-
ringstiden for den uncontendede version af VULA til opsamling på POI0 
er på 55 arbejdsdage, når den for de øvrige opsamlingssteder er kortere. 
Erhvervsstyrelsen har endvidere bedt TDC om at redegøre for betydnin-
gen for leveringstiden af, at der ikke er givet ”tilstrækkelige prognoser”.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at den længere leveringstid på POI0 skyldes, at indkob-
ling direkte ved DSLAM sker på punkter, der hverken fysisk eller logisk 
er forudsat anvendt til opkobling af flere operatører. Hertil kommer, at 
TDC ikke har erfaringer med at etablere denne indkobling endnu, hvorfor 
leveringstiden på 55 dage er fastsat ud fra TDC’s vurdering af, hvad en 
realistisk leveringstid vil være.  
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Hvis der ikke er afgivet tilstrækkelige prognoser, vil der ikke være sik-
kerhed for, at TDC har de tilstrækkelige ressourcer til at sikre indkobling 
inden for fristen, men TDC vil søge at imødekomme kundens ønsker om 
udbygning.  
 
Punktet var genstand for drøftelse på telefonmødet den 7. februar 2014, 
hvor TDC redegjorde for baggrunden for den fastsatte leveringstid, her-
under at levering af uncontended VULA fra POI0 forudsætter visse om-
lægninger af punktet, der tager tid.  
 
Det blev på mødet aftalt, at processen og indflydelsen på leveringstiden 
bliver gjort til genstand for nærmere drøftelse efter sommerferien 2014 på 
et møde i regi af VULA-forum (evt. i en arbejdsgruppe) med henblik på 
en vurdering af, om leveringstiden kan nedsættes.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen anerkender, at der er tale om en ny lokation for opsam-
ling af trafik, hvor det ikke tidligere har været muligt at opsamle trafik, 
og at dette kan indebære, at det – i hvert fald til at begynde med – kan ta-
ge længere tid at klargøre til brug for alternative teleselskaber. Imidlertid 
må erfaringer med klargøring af de første punkter, alt andet lige, kunne 
bidrage til en nedsættelse af leveringstiden for efterfølgende punkter. 
 
Erhvervsstyrelsen vil herefter afvente TDC’s redegørelse efter som-
merferien 2014 om erfaringerne med klargøring af de første punkter, 
inden styrelsen evt. foretager sig yderligere på dette punkt.  
 
Bilag 2: Priser og gebyrer 

Bilag 2: Generelt 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Erhvervsstyrelsen har anmodet TDC om at offentliggøre og fremsende et 
bilag 2 baseret på Erhvervsstyrelsens prisafgørelse af 29. november 2013 
og gældende fra 1. december 2013.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet har rettet prisbilaget, så det nu svarer til Er-
hvervsstyrelsens prisafgørelse vedrørende priser for 2014.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har fremsendt et opdateret pris-
bilag. Styrelsen vil herefter ikke foretage sig yderligere på dette punkt på 
nuværende tidspunkt, idet der i øvrigt henvises til den særskilte proces 
vedrørende TDC’s fastsættelse af priser efter Erhvervsstyrelsens prisafgø-
relse gældende for 2014.  
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Bilag 2: Fakturering 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det er for en lang række priser angivet, at beløbet efterreguleres. Telia 
har i den forbindelse anført, at selskabet finder det uheldigt, at TDC 
påtænker at opkræve en række ydelser til ét beløb og derefter efterfølgen-
de justere til det korrekte beløb (som i nogle tilfælde er 0 kr.). 
 
Telia har i forlængelse af ovenstående opfordret til, at der sikres bedre 
henførbarhed i TDC’s fakturering end hidtil.  
 
Erhvervsstyrelsen henviste herefter til styrelsens brev af 1. marts 2013 til 
TDC vedrørende Erhvervsstyrelsens tilsyn med TDC standardtilbud for 
den contendede version af VULA, hvoraf det fremgik, at en række fak-
tueringsforhold ville blive justeret i forbindelse med introduktionen af 
uncontended VULA.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at selskabet er enig med Telia og den øvrige branche i, at 
efterbetaling bør undgås. I tilfælde af VULA Uncontended-produktet er 
det implementeret med de priskomponenter, som TDC ud fra markedsaf-
gørelsen kunne forudse. Efter specifikationen og it-implementeringen er 
der truffet prisafgørelser, der betyder, at VULA UC prisdifferentieres, alt 
efter om det leveres fra en central eller fra et fremskudt indkoblingspunkt. 
Dette er baggrunden for, at TDC i dette tilfælde må foretage efterregule-
ringer, selvom det er ressourcekrævende for såvel TDC som selskabets 
engroskunder. 
 
I relation til Telias bemærkning om henførbarhed bemærker TDC, at sel-
skabet vil korrigere den forkerte fakturatekst på linjer, der vedrører abon-
nementsbetaling af VULA. 
 
TDC har d. 19. februar 2014 fremsendt et revideret Bilag 2, prisbilag. Det 
fremgår heraf, at der ved migrering til VULA UC ikke vil blive opkrævet 
en oprettelsespris, og at der i stedet vil blive foretaget en efterregulering, 
indtil korrekt prissætning supporteres af it-systemerne, hvilket forventes 
at ske i maj 2014.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har forstået TDC’s bemærkninger således, at efterbeta-
lingen skyldes, at der på grund af styrelsens prisafgørelse må opkræves to 
priser, afhængig af om trafikken samles op på centralen eller det frem-
skudte indkoblingspunkt. Dette er endnu ikke implementeret i TDC’s it-
systemer, og som følge heraf skal der ske efterbetaling. Den samme pro-
blemstilling gælder for migrering til VULA UC. 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC vil ændre sine it-systemer med 
henblik på at undgå efterbetaling, for så vidt angår migrering til VULA 
UC, hvilket forventes at ske i maj 2014.  
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TDC bedes bekræfte, at dette er korrekt opfattet, og i givet fald un-
derrette styrelsen om indførelse af denne ændring i it-systemerne i 
umiddelbar forlængelse heraf og senest inden udgangen af maj 2014.  
 
TDC bedes desuden bekræfte eller afkræfte, at ændringen af it-
systemerne ligeledes løser problemet med efterbetalingen afhængig af 
om trafikken samles op på centralen eller det fremskudte indkob-
lingspunkt. Såfremt TDC ikke kan bekræfte dette, bedes TDC oply-
se, hvornår it-systemerne forventes at kunne håndtere de to forskel-
lige produkter. 
 
Erhvervsstyrelsen har derudover noteret sig, at TDC vil korrigere den 
forkerte fakturatekst på linjer, der vedrører abonnementsbetaling af 
VULA. 
 

Bilag 2: Betaling for manuelle ordrer 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af bilaget, at der for manuelle ordrer opkræves et oprettel-
sesgebyr på 66 kr., når der er tale om en ordretype, som også findes i Co-
lumbine.  
 
Telia anførte i sit høringssvar, at selskabet er bekymret for at blive op-
krævet dette gebyr som følge af mangelfuld eller udokumenteret under-
støttelse af de automatiserede ordreprocesser mellem TDC og engroskun-
ders it-systemer. 
 
Erhvervsstyrelsen har bedt TDC om at redegøre for, hvornår selskabet 
gør brug af manuelle processer, herunder hvad årsagen til denne brug er i 
de pågældende situationer. Såfremt der er tale om forhold, som kan hen-
føres til TDC, har styrelsen bedt selskabet om at redegøre for, hvad sel-
skabet gør for at løse de udeståender, der forhindrer automatiserede or-
dreforløb, herunder TDC’s opkrævning af gebyrer herfor. Erhvervsstyrel-
sen har i den forbindelse henvist til styrelsens e-mail af 16. december 
2013 til TDC vedrørende problemer med oprettelse og migreringer af vis-
se VULA-ordrer i Columbine/Karen. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at i situationer, hvor ordren ikke kan håndteres direkte 
mellem engroskundens og TDC’s it-systemer gennem XML-interfacet, 
kan engroskunden anvende HTML-interfacet manuelt. Dette medfører 
ikke noget tillæg for manuel ordre, idet denne ordreafgivelse ikke i sig 
selv medfører manuel behandling hos TDC.  
 
I relation til den sideløbende dialog om problemer med oprettelse og mi-
grering af visse VULA-ordrer anfører TDC, at der ikke opkræves gebyr 
for manuelle ordrer i disse tilfælde. 
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Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at det ikke medfører noget tillæg for 
håndtering af manuelle ordrer, hvis ordren ikke kan håndteres direkte 
mellem engroskundens og TDC’s it-systemer.  
 
I relation til den sideløbende dialog om håndtering af manuelle ordrer har 
styrelsen noteret sig, at TDC har oplyst, at en ændring af it-systemerne 
ville blive implementeret den 16. februar 2014. Herefter vil VULA-ordrer 
blive håndteret på samme måde, som eBSA-ordrer er blevet håndteret tid-
ligere, idet ordrer, som ikke kan færdigbehandles af it-systemerne, frem-
over vil blive accepteret af it-systemerne, der herefter leverer dem til ma-
nuel færdigbehandling hos TDC. 
 
TDC har efterfølgende med e-mail af 20. februar 2014 bekræftet, at æn-
dringen af it-systemerne som anført ovenfor fandt sted den 16. februar 
2014. 
 
Imidlertid har Telia den 21. februar 2014 i forbindelse med den ugentlige 
statusopdatering på implementering og ibrugtagning af VULA rapporte-
ret, at it-ændringen har resulteret i fejl i Netinfo og Columbine. 
 
Erhvervsstyrelsen har den 24. februar 2014 videresendt disse informatio-
ner til TDC med henblik på bemærkninger. Erhvervsstyrelsen henviser 
derfor til den særskilte proces herfor.  
 
Bilag 3: Planlægning og prognoser 

Bilag 3: Prognoser 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår, at engroskunden kvartårligt skal fremsende prognose over 
forventet salg tre kvartaler frem.  
 
TDC anførte imidlertid i sit høringssvar af 19. marts 2013 vedrørende 
standardtilbuddet for contended VULA, at selskabet ville ændre standard-
tilbuddet og reducere kravet om prognoser til to kvartaler, som anført i 
styrelsens udkast til afgørelse af 11. marts 2013. Styrelsen fandt derfor 
ikke grundlag for at foretage sig yderligere på dette punkt.  
 
Erhvervsstyrelsen har på den baggrund bedt TDC om at redegøre for 
baggrunden for, at der ifølge det foreliggende standardtilbud skal frem-
sendes prognoser for de følgende tre kvartaler og ikke to.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at det beror på en fejl, at der kræves prognoser for tre 
kvartaler, og ikke kun for to, som TDC accepterede i sit høringssvar af 
19. marts 2013. Kravet er derfor ændret til to kvartaler i standardtilbud-
det.  
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Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har ændret kravet om prognoser 
fra tre til to i standardtilbuddet. Styrelsen vil derfor ikke foretage sig 
yderligere på dette punkt.  
 
Bilag 4b: Service Level Agreement POI0 (SLA) 

Bilag 4b, pkt. 2: Leveringstid 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Der er henvist til bilag 1a. Det er uklart, hvad denne henvisning indebæ-
rer, og om der i stedet skulle have været henvist til bilag 1e. Erhvervssty-
relsen har bedt TDC om at redegøre herfor.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at der skulle have været henvist til procedurerne beskre-
vet i bilag 1e, afsnit 8. TDC har rettet henvisningen.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at henvisningen er rettet i standardtil-
buddet. Styrelsen vil derfor ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  
 

Bilag 4b, pkt. 2: Usædvanlige adresser 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
I det pågældende vilkår anvendes betegnelsen ”usædvanlige adresser”, og 
begrebet anvendes også i pkt. 8.9 i bilag 1a, men derimod ikke i bilag 1e 
eller i øvrigt i definitionslister, Produkttillægget eller andre steder i det 
foreliggende standardtilbud.  
 
Erhvervsstyrelsen har bedt TDC om at redegøre herfor, samt om der er ta-
le om ét og samme begreb.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at der ikke burde være taget forbehold for usædvanlige 
adresser i dette bilag, og forbeholdet er derfor fjernet.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har fjernet forbeholdet om 
usædvanlige adresser fra standardtilbuddet. Styrelsen vil derfor ikke fore-
tage sig yderligere på dette punkt.  
 
Bilag 6: Afhjælpning og håndtering af mangelfuld levering 

Bilag 6, pkt. 3: Mangelfuld levering 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
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Det fremgår, at der ved mangelfuld levering forstås, at TDC i forbindelse 
med en installationsordre ikke leverer ydelsen til den aftalte tid i henhold 
til Generelle Vilkår, afsnit 12.2.  
 
Da TDC således afgrænser mangelfuld levering til ydelser, der ikke leve-
res til den aftalte tid (forsinket levering), har Erhvervsstyrelsen anmodet 
selskabet om at redegøre for, hvorledes selskabet forholder sig til situati-
oner, hvor der leveres et andet produkt end det bestilte produkt (mangler).  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC henviser til, at det i produkttillæggets pkt. 11 er anført, at:  
 
”Levering er sket på det tidspunkt, hvor TDC har udført og klarmeldt den 
ydelse, der er specificeret på ordrebekræftelsen, og der ikke foreligger en 
mangel, jf. Generelle Vilkår punkt 12.1.” 
 
TDC har hertil anført, at det med denne formulering er sikret, at bilag 6 
vedrørende afhjælpning omfatter den situation, hvor der leveres et andet 
produkt end det, der er bestilt.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at bilag 6 om afhjælpning omfatter den 
situation, hvor der foreligger en mangel, fx i form af, at der leveres et an-
det produkt end det bestilte. Styrelsen vil derfor ikke foretage sig yderli-
gere på dette punkt.  
 

------------------- 
 

TDC bedes senest den 5. marts 2014 offentliggøre og indsende opdateret 
standardtilbud til Erhvervsstyrelsen.  
 
TDC bedes endvidere senest samme dag indsende oplysninger som anført 
ovenfor i relation til (1) tidspunktet for tilgængeligheden af multiple 
PVC’er ultimo maj 2014, (2) oplysninger om eventuelle ændringer af it-
systemer med henblik på at undgå efterbetaling, samt (3) ændring af 
praksis for håndtering af manuelle processer pr. 16. februar 2014. 
 
Derudover bedes TDC orientere Erhvervsstyrelsen om udfaldet af drøf-
telserne med Telia om tilgængeligheden af XML-grænseflader umiddel-
bart efter, at de har fundet sted (formentlig ultimo februar 2014).  
 
Endvidere bedes TDC over for Erhvervsstyrelsen bekræfte, at de nødven-
dige ændringer af it-systemer med henblik på at undgå efterbetaling vil 
ske i maj 2014. Derudover bedes TDC i den forbindelse i givet fald un-
derrette styrelsen om indførelse af denne ændring i it-systemerne i umid-
delbar forlængelse heraf, dog senest inden udgangen af maj 2014. 
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For så vidt angår de første erfaringer med klargøring af POI0-punkter og 
en eventuel reduktion af leveringstiden herfor, vil Erhvervsstyrelsen sør-
ge for, at dette punkt kommer på dagsorden på førstkommende arbejds-
gruppemøde efter sommerferien. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tine Meyer 
 


