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Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S’ standard-
tilbud for multicast og Video-On-Demand-produkter i relation eBSA, 
FiberBSA og VULA, herunder uncontended VULA 
 
Erhvervsstyrelsen modtog ved e-mail af 13. august 2013 opdaterede pris-
bilag for multicast og VOD for henholdsvis eBSA, FiberBSA og VULA 
(bilag 2b) og 10. september 2013 opdaterede produktspecifikationer lige-
ledes for eBSA, FiberBSA og VULA (bilag 1d). De opdaterede produkt-
specifikationer og prisbilag udgør bilag til produktillægget for VULA på 
engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), jf. 
styrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012, og bilag til produkttil-
læggene for Ethernet BSA og FiberBSA på engrosmarkedet for bred-
båndstilslutninger (marked 5), jf. styrelsens markedsafgørelse af 16. au-
gust 2012. 
 
Den 3. oktober 2013 drøftede Erhvervsstyrelsen og TDC på et møde be-
hovet for, at vilkårene for bestilling og levering af VOD blev præciseret 
og uddybet. TDC indsendte den 25. oktober 2013 en opdateret version af 
både produktspecifikation og prisbilag, som Erhvervsstyrelsen den 4. no-
vember 2013 sendte i branchehøring med svarfrist den 29. november 
2013.  
 
Parallelt med de opdaterede standardtilbud for multicast og VOD i relati-
on til VULA, eBSA og FiberBSA modtog Erhvervsstyrelsen ved e-mail 
af 1. november 2013 TDC’s samlede standardtilbud for den uncontended 
VULA på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (mar-
ked 4)  
 
Erhvervsstyrelsen sendte den 4. november 2013 standardtilbuddet vedrø-
rende VULA uncontended i høring i branchen med svarfrist den 3. de-
cember 2013.  
 
Standardtilbuddet vedrørende VULA uncontended indeholder ligeledes 
en produktspecifikation vedrørende multicast og VOD. Dette bilag (bilag 
1c.: produktspecifikation for VULA UC multicast og VOD) var omfattet 
af ovennævnte høring af 4. november 2013. Den videre behandling af 
dette bilag samt den del af prisbilaget (bilag 2, punkt 2), som relaterer sig 
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til multicast og VOD, blev lagt sammen med behandlingen af de opdate-
rede multicast og VOD standardtilbud for VULA, eBSA og FiberBSA.  
 
Erhvervsstyrelsen fandt på baggrund af en gennemgang af TDC’s stan-
dardtilbud i henhold til telelovens § 52 samt på baggrund af de indkomne 
høringssvar anledning til på en række punkter at anmode TDC om uddy-
bende bemærkninger.  
 
Erhvervsstyrelsen har ved e-mail af 27. januar 2014 modtaget TDC’s be-
mærkninger til Erhvervsstyrelsens brev af 20. december 2013 med en 
række spørgsmål og kommentarer til standardtilbud for multicast og Vi-
deo-On-Demand-produkter i relation eBSA, FiberBSA og VULA, herun-
der uncontended VULA. Ved samme e-mail har Erhvervsstyrelsen mod-
taget et nyt bilag 1d til produkttillægget for Ethernet BSA. Ligeledes 
modtog Erhvervsstyrelsen ved e-mail af 27. januar 2014 et nyt bilag 1c 
(produktspecifikation for VULA UC multicast og VOD). 
 
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 (marked 4-afgørelsen) 
og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5-afgørelsen).  
 
I det følgende refereres – punkt for punkt – TDC’s høringssvar samt 
hvorledes Erhvervsstyrelsen forholder sig til det af TDC anførte. De fire 
bilag, som de omhandlede punkter vedrører, er: 
 
Bilag 1d:Produktspecifikation for eBSA multicast og Video-On-
Demand-produkter 
Bilag 1d: Produktspecifikation for FiberBSA multicast og Video-On-
Demand-produkter 
Bilag 1d: Produktspecifikation for VULA multicast o g Video-On-
Demand-produkter 
Bilag 1c: Produktspecifikation for VULA UC Multicas t og VOD 
 
Bilag 1d: Indhold af og betaling for multicastprojekter  
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
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Erhvervsstyrelsen bemærkede, at i pkt. 5.1. 2. i produktspecifikationerne 
for multicast for eBSA, FiberBSA og VULA om projektgennemførelse 
fremgik de enkelte elementer i TDC’s projektmodel for multicastprojek-
ter af en ikke udtømmende oplistning. I bilag 2b, pkt. 2, var der indsat en 
timepris for ”gennemførelse af projekt for etablering af kunde på multi-
cast”. 
 
Telia har i sit høringssvar udtrykt bekymring for, at der faktureres et urea-
listisk højt antal timer for multicastproduktet og opfordrer til, at det sik-
res, at engroskunderne ikke kommer til at betale for udviklingen af multi-
cast men alene for implementeringen af produktet.  
 
Erhvervsstyrelsen bad på den baggrund TDC præcisere de enkelte ele-
menter i det projektforløb, som TDC angiver skal etableres, hvis kunden 
ønsker at bestille produktet. Endvidere anmodede styrelsen – med hen-
visning til prisbilagets pkt. 2 - TDC om at oplyse, om engroskunden vil 
blive afkrævet betaling for alle elementerne som en del af ”gennemførelse 
af projekt for etablering af kunde på multicast”. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har oplyst, at TDC ikke gennem det i produktspecifikationen angiv-
ne projektarbejde fakturerer kunden for udvikling af produktet, og TDC 
har tydeliggjort dette i det opdaterede bilag 1d, således at det i dette bilag 
præciseres, hvilke elementer betaling omfatter, herunder de enkelte punk-
ter i projektforløbet. 
 
TDC har oplyst, at det kun er i tilfælde af, at engroskundens multicast-
bestilling medfører et kapacitetsforbrug væsentligt ud over nettets norma-
le kapacitet, at engroskunden vil blive opkrævet betaling for replanlæg-
ning. TDC har oplyst, at teksten justeres, så det bliver mere tydeligt, i 
hvilke tilfælde kunden skal betale for replanlægning.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC under punkt 5.3.1 har specifice-
ret, hvad engroskunden skal betale for. Det er styrelsens vurdering, at det 
dermed er blevet mere klart, hvad kunden skal betale for, herunder at be-
talingen ikke omfatter udvikling af multicast. Dog vurderer styrelsen, at 
den nuværende formulering af punktet om betaling for replanlægning un-
der punkt 5.3.1 bør kvalificeres, så det bliver mere tydeligt, i hvilke til-
fælde kunden skal betale for replanlægning. 
 
Erhvervsstyrelsen noterer sig i den forbindelse, at TDC vil justere punkt 
5.3.1 i bilag 1c, således at det bliver mere tydeligt, i hvilke tilfælde 
kunden skal betale for replanlægning.  
 
Erhvervsstyrelsen noterer sig endvidere, at TDC har oplyst, at de opdate-
ringer, TDC har foretaget og vil foretage i bilag 1d for eBSA, også vil 
blive foretaget i bilag 1d til FiberBSA og VULA. 
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Erhvervsstyrelsen vil derfor ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  
 
Bilag 1d: Leverance 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Erhvervsstyrelsen bemærkede, at det fremgår af punkt 5.1.4. i produkt-
specifikationerne for multicast for eBSA, FiberBSA og VULA om pro-
jektleverance, at der må påregnes seks måneder fra projektstart til leve-
ring af multicast med undtagelse af eventuelle IT-mæssige udviklings- el-
ler ændringsopgaver, som følger en selvstændig tidsplan. 
 
Telia har i selskabets høringssvar anført, at selskabet undrer sig over et 
implementeringsforløb på seks måneder for multicastprodukter. 
 
På den baggrund har Erhvervsstyrelsen anmodet TDC om at redegøre for 
baggrunden for, at der må påregnes et implementeringsforløb på seks 
måneder. 
 
TDC bemærkninger 
TDC har oplyst, at baggrunden for, at leverancetiden er fastsat til seks 
måneder dels er, at TDC ikke på nuværende tidspunkt har reelle erfarin-
ger med håndteringen af ordrer på multicast, dels at en ordre på multicast 
kan give anledning til en kapacitetsudbygning i TDC’s backbonenet. 
 
TDC tilføjer, at hvis en kunde måtte afgive en ordre med ønske om en 
hurtigere implementering, vil TDC på baggrund af den konkrete ordre 
undersøge muligheden for en tidligere leverance, eventuelt i form af en 
delleverance. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen noterer sig, at den fastsatte leveringstid skal ses i lyset 
af, at TDC ikke på nuværende tidspunkt har reelle erfaringer med håndte-
ring af ordrer på multicast. Erhvervsstyrelsen noterer sig endvidere, at 
TDC på baggrund af den konkrete ordre vil undersøge muligheden for en 
tidligere levering, eventuelt i form af en delleverance. 
 
Erhvervsstyrelsen vil på den baggrund ikke på nuværende tidspunkt fore-
tage sig yderligere på dette punkt. 
 
Bilag 1c: Produktspecifikation for VULA UC Multicas t og VOD 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Generelt har Erhvervsstyrelsen bemærket, at produktspecifikationen for 
multicast og VOD i relation til VULA Uncontended produkttillægget in-
deholder langt færre vilkår m.v. sammenholdt med produktspecifikatio-
nerne for multicast og VOD vedrørende VULA, eBSA og FiberBSA. Bi-
laget til VULA uncontended indeholder således ingen beskrivelse af eller 
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vilkår for VOD. Ligeledes er der for multicast ikke angivet leveringstider 
eller uddybning af, hvad et multicastprojekt består af.  
 
Erhvervsstyrelsen har anmodet TDC om at redegøre for baggrunden for 
disse indholdsmæssige forskelle. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har forklaret, at når årsagen til, at det omhandlede produkttillæg er 
væsentligt enklere end tillægget for contended VULA, er, at det i dette 
tilfælde kun er multicastfunktionaliteten i DSLAM, der skal håndteres. 
Der er ingen dirigeringsmæssige forhold i backbonennettet eller dimensi-
onerings- eller trafikstyringsproblemer, der skal håndteres. 
 
TDC har indsendt opdaterede bilag 1c og bilag 2, hvori der nu for multi-
cast er angivet leveringstid samt beskrivelse af, hvad der skal betales for. 
Endvidere er beskrivelse af og vilkår for Video-On-Demand-produktet 
tilføjet til det opdaterede bilag 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har indsendt opdateret bilag 1c 
og bilag 2, hvori der nu for multicast er angivet leveringstid samt beskri-
velse af, hvad der skal betales for. Endvidere er beskrivelse af og vilkår 
for Video-On-Demand produktet tilføjet.  
 
Erhvervsstyrelsen vil på den baggrund ikke på nuværende tidspunkt fore-
tage sig yderligere på dette punkt. 
 

Bilag 1c: Adgang til at levere TV over uncontended VULA  

Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia har i sit høringssvar anført, at selskabet læser standardtilbuddet så-
ledes, at det nu har mulighed for at levere tv over den uncontendede ver-
sion af VULA-produktet.  
 
Erhvervsstyrelsen bad på den baggrund TDC bekræfte, at Telias antagel-
se er korrekt. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har bekræftet, at der med bilag 1c til standardtilbud for uncontended 
VULA er mulighed for at levere TV i den uncontendede version af 
VULA via POI0. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s oplysninger og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
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Bilag 2 Priser og gebyrer for VULA UC multicast og Video-On-
Demand 

Bilag 2: Afregning for gennemførelse af projekt 

Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Erhvervsstyrelsen henviste til, at det af standardtilbuddets bilag 2 frem-
går, at timeprisen for ”Gennemførelse af projekt for etablering af Kunde 
på Multicast” er 515 kr. (507 kr. i branchehøringsversionen).  
 
Såvel Telia som Concepy har i selskabernes høringssvar opfordret til, at 
det i standardtilbuddet tydeliggøres, hvad der ligger i et sådant projekt, så 
der skabes bedre transparens for engroskunden med hensyn til, hvilke 
omkostninger engroskunden kan forvente, når kunden aftager POI0.  
 
Erhvervsstyrelsen bad TDC redegøre for, hvilke omkostninger der kan 
være tale om at dække henholdsvis ikke at dække med den anførte time-
pris.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har opdateret bilag 1c og heri præciseret, hvad en kunde skal betale 
for med de i bilag 2 angivne priser. 
 

Erhvervsstyrelsens vurdering:  
Erhvervsstyrelsen noterer sig, at TDC med opdateringen af bilag 1c har 
præciseret vilkårene for multicast, herunder beskrevet hvad der skal beta-
les for. 
 
Erhvervsstyrelsen vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på det-
te punkt.  
 

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

TDC bedes senest den 5. marts 2014 offentliggøre og til Erhvervsstyrel-
sen indsende opdateret standardtilbud, der afspejler ovenstående.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mette Lauridsen  
 


