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(Fremsendes alene via e-mail) 

TDC's standardtilbud vedrørende Shared Fiber Access  

 

TDC’s anmeldte den 19. december 2014 standardtilbud vedrørende TDC’s 

produkt Shared Fiber Access, som henhører til engrosmarkedet for bredbånds-

tilslutninger (marked 5). Standardtilbuddet blev sendt i branchehøring den 18. 

februar 2015. 

 

Der indkom høringssvar fra Dansk Energi og SE/Stofa, der havde bemærknin-

ger til produktbeskrivelsen for Shared Fiber Access, bilag 1e. Bemærkningerne 

drejede sig om følgende: 

 

- Informationen i bestillingssystemerne vedrørende maksimalhastigheder  

- Forslag til ændring af procedurerne for bestilling og levering af FBSA  

- TDC’s dokumentationskrav i forhold til, hvorvidt der er ledig kapacitet  

- Shared Fiber Access i forhold til TDC’s Build-to-Order fibernet 

- Ledig fiber 2 

 

Erhvervsstyrelsen anmodede den 27. februar 2015 TDC om at redegøre for en 

række forhold i lyset af de indkomne høringssvar. TDC’s svar herpå forelå ved 

selskabets brev af 19. marts 2015. 

 

Dansk Energi, SE/Stofa og TDC’s bemærkninger er opsummeret nedenfor, 

hvor der tillige er redegjort for Erhvervsstyrelsens vurdering. 

 

Informationen i bestillingssystemerne vedrørende maksimalhastigheder  

Dansk Energi har bemærket, at det alternative selskab først gennem ordrebe-

kræftelsen får information om, hvorvidt der er kapacitet til at levere den ønske-

de hastighed, og at det alternative selskab kan vente op til otte dage, før det af 

ordrebekræftelsen fremgår, om den ønskede hastighed kan gives. Dansk Energi 

opfordrer i sit høringssvar, at TDC ændrer sin bestillingsprocedure, således at 

det alternative teleselskab kan lave en umiddelbar forespørgsel på, hvilken 

maksimalhastighed der er til rådighed. Ifølge Dansk Energi vil en ændring af 

proceduren for bestilling og levering af Fiber BSA sikre den bedst mulige kun-

deoplevelse og samtidig sikre, at TDC ikke kan blokere unødigt for en FBSA 

leverance fx ved at opgradere kunden i tilfælde af et eksisterende abonnements-

forhold. 

 

TDC har til dette i sit brev af 19. marts 2015 anført:  
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”Dansk Energi problematiserer i sit høringssvar, at man som kunde risikerer, 

at man i en ordrebekræftelse får tilbudt en mindre båndbredde end ønsket, for-

di den ønskede båndbredde ikke er tilgængelig på den aktuelle linje. Det frem-

går af Dansk Energis svar, at man frygter, at TDC som reaktion på en ordre, 

vil opgradere det modsatte kundeforhold for derved at blokere for en leverance 

på shared fiber access. TDC må afvise, at noget sådan kan ske.  

 

Hvis TDC skulle ændre sin implementering af Shared Fiber Access så vi kan 

imødekomme ønsket om at kunne oplyse tilgængelig båndbredde på en umid-

delbar forespørgsel, ville det dels være en byrdefuld ændring af implemente-

ringen, dels give alle udbydere umiddelbar adgang til information om de eksi-

sterende Shared Fiber Access kunders anvendte båndbredde.  

 

Det fremsatte ønske anses ikke for proportionalt, i lyset af, at TDC ikke indtil 

nu har besvaret nogen ordre med angivelse af at den ønskede båndbredde ikke 

kan leveres.” 

 

TDC oplyser yderligere, at ”Shared Fiber Access” endnu ikke har været benyt-

tet af eksterne engroskunder. 

 

Erhvervsstyrelsen finder ikke, at der er forhold, som nødvendiggør en ændring 

af den eksisterende bestillingsprocedure for FBSA-leverancer. 

 

Der er således ikke forhold, der underbygger, at TDC i forbindelse med en be-

stilling af en FBSA tilgodeser egne abonnementsforhold på bekostning af eks-

terne engroskunder.  

 

SE/Stofa anfører, at selskabet er bekymret over den mekanisme, der anvendes 

til at vurdere, om der er ledig kapacitet, hvorefter TDC reelt selv kan afgøre, 

om der er ledig kapacitet uden dokumentationskrav og uden øvrigt tilsyn. 

 

TDC har hertil anført: ”Hvis TDC skulle fremlægge en dokumentation, ville 

TDC skulle dokumentere aftaleforholdet med den udbyder, som aktuelt udnytter 

kapacitet på en given fiber. TDC er af den opfattelse, at information af denne 

type i givet fald må stilles til rådighed for en myndighed som ERST og ikke til 

andre udbydere.” 

 

Erhvervsstyrelsen finder ikke, at det vil være proportionalt at pålægge TDC at 

fremlægge dokumentation for (ikke-)ledig kapacitet som anført af SE/Stofa.  

 

Som nævnt af TDC er der ikke nogle alternative selskaber, som har bestilt pro-

duktet. Der er således ikke forhold, som underbygger, at det skulle være et 

praktisk og reelt problem, at TDC ikke er forpligtet til at dokumentere, om der 

er ledig kapacitet. 

 

Shared Fiber Access i forhold til TDC’s Build-to-Order fibernet 

SE/Stofa anfører, at det vil kunne fremme konkurrencen, hvis FBSA også om-

fattede muligheden for TDC’s Build-to-Order-net, dvs. muligheden for etable-

ring af stikledningen, efter ordren er modtaget. 
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Erhvervsstyrelsen skal for en god ordens bemærke, at der i markedsafgørelser-

ne på det relevante engrosmarked ikke sondres mellem FttH- hhv. BtO-net i re-

lation til TDC’s forpligtelser om at give netadgang til selskabets fibernet. 

 

Ledig fiber 2 

SE/Stofa anfører, at selvom fiber 2 er markeret ledig, tilbyder TDC ikke tjene-

ster på fiber 2. SE/Stofa anfører, at selskabet er afhængig af en mulighed for le-

je af et fiberpar frem til kunden for at kunne levere internet og tv. Selskabet an-

fører, at LRAIC-modellen definerer fiberaccess som et fiberpar, og at standard-

tilbuddet udgør en restriktion i forhold hertil. 

 

TDC oplyser: ”I produktbeskrivelsen for Shared Fiber Access anføres det, at 

såfremt der på en adresse leveres FBSA, men derudover er en ledig fiber, til-

byder TDC ikke Shared Fiber Access på den ledige fiber. Dette er i overens-

stemmelse med markedsafgørelsen, idet produktet shared fiber access skal mu-

liggøre, at to udbydere tilbyder deres tjeneste på samme fiber. Hvis udbyderne 

ønsker at tilbyde deres tjenester på hver sin fiber, kan de hver beordre FBSA. 

 

Erhvervsstyrelsen har forstået det således, at en forudsætning for at bestille 

produktet Shared Fiber Access er, at mindst en fiber ud af et fiberpar er i brug. 

Såfremt fiberparret er ledigt, leverer TDC en FBSA-forbindelse. Erhvervssty-

relsen vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere i forhold til ovenståen-

de.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sebastian Yann Dines 


