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Erhvervsstyrelsens opfølgning på TDC’s standardtilbud på detailmarke-
det for fastnettilslutninger (marked 1), engrosmarkedet for fastnetorigi-
nering (marked 2) samt engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 
3) 
 
Erhvervsstyrelsen har ved e-mail af 9. maj 2014 modtaget TDC A/S’ (herefter 
TDC) bemærkninger til Erhvervsstyrelsens brev af 10. april 2014, hvor sty-
relsen rejste en række spørgsmål i forbindelse med TDC’s standardtilbud på 
detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), engrosmarkedet for fastne-
toriginering (marked 2) samt engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 
3). 
 
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med styrelsens gennemgang af standard-
tilbuddene og på baggrund af TDC’s bemærkninger af 9. maj 2014 kunnet 
konstatere, at TDC i overensstemmelse med de spørgsmål og bemærkninger, 
styrelsen tidligere har fremsat, vil ændre og tilpasse de vilkår, som styrelsen 
har fundet anledning til at tage op over for TDC.  
 
Erhvervsstyrelsen bemærker derudover, at TDC vil opdatere sine standardtil-
bud på marked 1, 2 og 3 således, at de følger den nye aftalestruktur som pro-
dukttillæg i tillæg til TDC’s Generelle vilkår og betingelser for levering og 
drift af TDC’s engrostjenester. 
 
Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse noteret sig, at TDC vil offentliggøre 
og indsende opdaterede produkttillæg, der er tilrettet i overensstemmelse med 
TDC’s bemærkninger af 9. maj 2014.  
 
Erhvervsstyrelsen forudsætter på den baggrund, at TDC tilpasser, offentliggør 
og indsender reviderede produkttillæg på marked 1, 2 og 3 i overensstemmel-
se med TDC’s tilkendegivelser ved e-mail af 9. maj 2014 senest fredag den 
13. juni 2014.   
 
Erhvervsstyrelsen har derudover valgt at behandle størrelsen af det gebyr, 
som TDC opkræver for at håndtere nummereksport for gensælgeren i en sær-
skilt sag, jf. styrelsens mail af 3. juni 2014 til TDC herom. 
 
Hvis TDC ikke har offentliggjort og indsendt reviderede produkttillæg med 
de af TDC tilkendegivne ændringer senest fredag den 13. juni 2014, vil Er-
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hvervsstyrelsen vurdere, om der skal træffes afgørelse på de relevante punkter 
efter telelovens § 52. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sebastian Yann Dines 


