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ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

 

Referat fra mødet den 22. august 2017 i NGA-forum 

 

Deltagere: 

Telia: Frederik Siegumfeldt (formand), Kim Fenger og Laila Sylvesta Jensen 

TDC: Christian Halgreen, Per Wittendorf og Uffe Hebbelstrup Larsen 

SE/Stofa: Morten Kristiansen, Niclas Gregersen og Kristian Olaf Plet Freiesleben 

Gigabit: Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk 

Hiper: Nicolai Lamborg og Simon Skals 

Fiberby: Asbjørn Sloth Tønnesen og Jens Fauring 

Fibia: Poul-Erik Speyer Jakobsen 

Dansk Energi: Morten Baadsgaard Trolle 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Jette Plenge Jakobsen, Tine Meyer, Ebbe 

Brigsted, Mette Merkel Brandt, Mads Rahbek Bach Rasmussen og Charlotte Staus-

holm 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst (v/formanden). 

2.  Status over markedsafgørelser (v/ERST). 

a. Marked 3a og 3b. 

- NGA-forum. 

- Forpligtelser, ikrafttrædelse og proces. 

b. Øvrige markeder. 

3. Status over TDC og Telenors samarbejde om SLA’er og vilkår for kompensation i 

hht. forpligtelserne på marked 3a og 3b (SLA for Netinfo’s datakvalitet?) (v/TDC). 

4. Status over TDC’s løsninger for GDS (GDS på Pair Bonding og situationer med ud-

byderskifte) (v/TDC). 

5. Status over TDC’s løsningsforslag og tidsplaner for samhusning (v/TDC). 

6. Eventuelt. 

 

Ad 1. Velkomst 

Formanden bød velkommen og orienterede om, at VULA-forum nu med Erhvervsstyrelsens 

afgørelser af 17. august 2017 på marked 3a og 3b er nedlagt og erstattet af det nye NGA-

forum. 

 

Formanden mindede om, at der således officielt skal vælges en formand for det nye forum, 

og at han i den forbindelse ønsker at give teten videre til en anden. Formanden foreslog, at 

tage punktet ”valg af formand” op på næste møde og opfordrede i den forbindelse alle til at 
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overveje hvervet. Formanden oplyste, at Kenneth Jarnit (Telenor) indtil videre har tilbudt sit 

kandidatur. 

 

Mødet fortsatte derpå med en kort præsentationsrunde af hensyn til de nye deltagere på mø-

det. 

 

Ad 2. a) Status over markedsafgørelser – Marked 3a og 3b 

NGA-forum 

ERST orienterede om, at Erhvervsstyrelsen den 17. august 2017 har truffet afgørelser på 

marked 3a og 3b, og at VULA-forum – som nævnt af formanden – i den forbindelse er ned-

lagt og erstattet af det nye NGA-forum. Hensigten er fortsat gennem dialog og samarbejde at 

søge at løse problemstillinger, der relaterer sig til engrosadgangen til TDC’s regulerede net-

adgangsprodukter. Erhvervsstyrelsens Kommissorium for NGA-forum (bilag 3 til markeds-

afgørelserne) blev derpå delt rundt.  

 

ERST mindede i den forbindelse om, at TDC med markedsafgørelserne er pålagt i videst 

muligt omfang at inddrage branchen ved udarbejdelse af vilkår for netadgang, og at der i 

markedsafgørelserne er henvist til NGA-forum som et nærliggende forum for sådan inddra-

gelse. ERST opfordrede på den baggrund branchen til – med markedsafgørelsernes og der-

med forpligtelsernes ikrafttrædelsesdato (den 17. november 2017) in mente – at få aftalt og 

afholdt de fornødne branchemøder.    

 

ERST opfordrede TDC til at sende Erhvervsstyrelsen en liste over selskabets aftagere af 

produkter på bredbåndsmarkederne (marked 3a og 3b) med henblik på at sikre, at alle inte-

resserede, aktuelle og potentielle aftagere af TDC’s netadgangsprodukter orienteres og invi-

teres. TDC lovede at følge op med en opdateret liste af aftagere. 

 

Forpligtelser, ikrafttrædelse og proces 

ERST berettede derpå kort om forpligtelserne på marked 3a og 3b, forpligtelsernes ikraft-

trædelse og den videre proces. Markedsafgørelserne træder i kraft tre måneder efter offent-

liggørelsen, dvs. den 17. november 2017, hvor TDC bl.a. senest skal offentliggøre selskabets 

standardtilbud, indeholdende redelige og rimelige SLA’er og vilkår for kompensation. For 

så vidt angår TDC’s forpligtelse til kvartalsvis at offentliggøre KPI’er i relation til selska-

bets eksterne og interne afsætning af engrosprodukter, træder denne dog i kraft første gang 

den 15. marts 2018. 

 

ERST mindede om, at TDC’s forpligtelse til at påbegynde udarbejdelsen af standardtilbud 

og til at deltage i NGA-forum imidlertid allerede trådte i kraft ved markedsafgørelsernes of-

fentliggørelse den 17. august 2017. ERST fremhævede i den forbindelse, at TDC i videst 

muligt omfang er forpligtet til at inddrage branchen ved udarbejdelsen af standardtilbud, 

fastlæggelsen af SLA-mål og vilkår for kompensation samt i relevant omfang ved fastlæg-

gelsen af KPI-beregningsmetoder. 

 

For så vidt angår TDC’s SLA-forpligtelse, omfatter dette konkret, at branchen i videst mu-

ligt omfang bliver inddraget i relation til fastlæggelsen af følgende nøgleaktiviteter: System-

adgang (herunder for oppetid og for svartid), leveringtid, fejlafhjælpningstid og migrerings-

tid. 
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For så vidt angår TDC’s kompensationsforpligtelse, omfatter dette, at branchen i videst mu-

ligt omfang bliver inddraget i forbindelse med fastlæggelsen af vilkår for kompensation, 

hvor TDC bl.a. er pålagt at sikre, at fakturering og udbetaling sker uden unødig forsinkelse 

og efter en transparent og forud fastsat procedure.  

 

For så vidt angår TDC’s KPI-forpligtelse, ligger der et krav til TDC om i relevant omfang at 

inddrage branchen i forbindelse med fastlæggelsen af de for opgørelserne anvendte bereg-

ningsmetoder. Metoderne skal tage udgangspunkt i engrosprodukter, der er sammenlignelige 

i egenskaber og anvendelse, og som relaterer sig til samme beregningsintervaller og -

perioder og tilsvarende led i leveringsprocessen.  

 

For yderligere oplysninger i relation til punktet henvises til vedlagte præsentation fra ERST, 

ligesom der for de nærmere krav og kriterier til hhv. SLA-, kompensations- og KPI-

forpligtelsen henvises til Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser. 

 

TDC spurgte, om det er muligt at etablere nogle undergrupper, der mere konkret kan arbejde 

med SLA’er, KPI’er og vilkår for kompensation. ERST svarede, at NGA-forum er et nær-

liggende forum, men jo ikke udelukker, at branchedrøftelser kan finde sted i andet regi. Ef-

ter forslag fra formanden blev det besluttet, at TDC indkalder branchen til sideløbende ar-

bejdsgruppemøder om SLA’er, KPI’er og vilkår, og at der som fast punkt på dagsordenen i 

NGA-forum vil være en afrapportering fra disse møder. TDC oplyste på forespørgsel herom, 

at ERST også ville blive inviteret til arbejdsgruppemøderne. 

 

TDC spurgte, hvorfor TDC’s forpligtelse til første gang at offentliggøre kvartalsvise KPI ik-

ke følger kalenderårets kvartaler og således tidligst indebærer offentliggørelse første gang 

medio april 2018. ERST svarede, at datoen for TDC’s første offentliggørelse tager udgangs-

punkt i, at der på dette tidspunkt er gået tre måneder fra markedsafgørelsernes ikrafttrædelse 

og dermed TDC’s pligt til at offentliggøre SLA’er, men at forpligtelsen ikke er til hinder for, 

at TDC’s offentliggørelser med tiden kan passes ind i kalenderårets kvartaler. 

 

Hiper spurgte til coax, og om det er bevidst, at der ikke er lagt op til at drøfte adgangen til 

TDC’s kabel-tv-net i NGA-forum. Hiper pointerede det ærgerlige i, hvis man ikke i NGA-

forum kan diskutere emner vedrørende den største NGA-platform i Danmark. ERST svare-

de, at NGA-forum er et forum for emner, der relaterer sig til engrosadgangen til TDC’s re-

gulerede netadgangsprodukter, hvorfor drøftelser vedrørende adgang til TDC’s nu deregule-

rede kabel-tv-net efter styrelsens vurdering nærmere bør foregå i TDC’s eget regi. Der er al-

lerede etableret et sådant branche-forum, hvor også potentielle kunder vil have adgang. TDC 

bekræftede oplysningerne, samt at der er indkaldt til det første kabel-tv-branchemøde (den 

19. september 2017). ERST bekræftede på forespørgsel fra Hiper, at styrelsen vil deltage i 

disse møder. TDC oplyste endvidere, at man vil sikre, at såvel aktuelle kunder på selskabets 

coax-net som andre, der måtte være interesserede i at benytte nettet, kan deltage i dette 

brancheforum. 

 

Hiper tilkendegav, at selskabet ikke finder, at marked 3a- og 3b-afgørelserne er klare i for-

hold til de kriterier/præmisser, som Erhvervsstyrelsens beslutning om deregulering af TDC’s 

kabel-tv-net hviler på, og efterspurgte noget mere konkret, som man kunne bruge til at holde 

TDC oppe på. SE/Stofa tilsluttede sig Hiper, og ERST lovede at sende nogle nyere bereg-

ningseksempler til de to selskaber. ERST pointerede i den forbindelse, at styrelsen selvsagt 
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vil følge adgangen til kabel-tv-nettet, vilkårene herfor og den konkurrencemæssige effekt, jf. 

i øvrigt styrelsens høringsnotat af 17. august 2017. 

  

På baggrund af ovenstående og på foranledning fra Fibia og formanden blev det besluttet, 

at der fremover vil være et kort afrapporteringspunkt om coax på dagsordenen for møderne 

i NGA-forum. 

 

Ad 2. b) Status over markedsafgørelser – Øvrige markeder 

ERST gav en kort orientering om status i forhold til øvrige markeder. For så vidt angår mar-

ked 1 (engrosmarkedet for fastnetterminering), er status, at ERST den 2. juni 2017 traf afgø-

relse over for 38 selskaber, og at afgørelserne træder i kraft den 2. september 2017. 

 

For så vidt angår marked 4 (engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted), 

er det snart et år siden, at ERST traf afgørelse over for TDC på markedet. Afgørelsen træder 

– efter en overgangsordning – i kraft den 6. september 2017. 

 

ERST er ved at færdiggøre et udkast til afgørelse på de to tidligere marked 1 og 2 (detail-

markedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder og engrosmarkedet for fast-

netoriginering). ERST forventer at sende afgørelsesudkastet i høring i denne (august) måned 

og notificere inden årets udgang. På forespørgsel fra TDC oplyste ERST, at styrelsen efter 

en analyse og tre-kriterie-test lægger op til en deregulering af de to markeder (dog indehol-

dende en overgangsordning). 

  

Ad 3. Status over TDC og Telenors samarbejde om SLA’er og vilkår for kompensation 

i hht. forpligtelserne på marked 3a og 3b (SLA for Netinfo’s datakvalitet?). 

I lyset af, at Telenor ikke var repræsenteret på mødet i NGA-forum, redegjorde TDC alene 

kort for status i TDC og Telenors samarbejde. TDC oplyste, at de to selskaber i fællesskab 

har udarbejdet et udspil til TDC’s SLA’er og vilkår for kompensation i henhold til de nye 

markedsafgørelser, og at dette udspil snarest vil blive sendt rundt i branchen med henblik 

modtagelse af bemærkninger. TDC oplyste, at udspillet meget passende kan udgøre et oplæg 

til det kommende arbejdsgruppemøde hos TDC om SLA’er, KPI’er og vilkår for kompensa-

tion. For yderligere oplysninger i relation til punktet henvises til vedlagte præsentation fra 

TDC. 

 

Ad 4. Status over TDC’s løsninger for GDS (GDS på Pair Bonding og situationer med 

udbyderskifte). 

GDS-vurderingen 

TDC gav en status i relation til selskabets forbedringer af GDS-vurderingen. TDC oplyste 

bl.a., at selskabets seneste oprydning af 2. april 2017 i GDS-anbefalingen har medført, at 

anbefalingen ”GDS muligt” er faldet (fra 80 pct. til 60 pct.). Faldet har dog ifølge TDC’s re-

gistreringer ikke ført til et tilsvarende fald i GDS-ordrer, hvorfor det måtte konkluderes, at 

nogle kunder bestiller GDS på trods af manglende anbefaling herom. TDC oplyste, at alle 

ændringerne i GDS-anbefalingen er gennemført, og at TDC nu afventer de kommende stati-

stikker. TDC vil på baggrund af indhøstede erfaring iværksætte yderligere initiativer med 

henblik på at optimere brugen af GDS-anbefalingen. For yderligere oplysninger i relation til 

punktet henvises til vedlagte præsentation fra TDC. 

 

TDC oplyste, at Telia over for Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet et ønske om i NGA-

forum at drøfte SLA’er for TDC’s kvalitet af oplysninger i Netinfo, da dette ifølge Telia vil 
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kunne sikre en højere og for selskabet meget afgørende informationskvalitet. Telia oplyste 

hertil, at selskabet oplever en del fejl i TDC’s data/anbefalinger, og at Telia i konsekvens 

heraf oplever en stigende brug af teknikere og dermed øgede omkostninger. Telia spurgte på 

den baggrund ind til TDC’s brug af datakilder. TDC oplyste, at selskabets GDS-vurdering er 

baseret på den registrerede information hos TDC, men at denne desværre ikke altid stemmer 

med de fysiske forhold. TDC er så transparente som overhovedet muligt, men selskabet er 

naturligvis åbne for at diskutere emnet yderligere med Telia. TDC opfordrede i den anled-

ning de alternative selskaber – og særligt Telia – til at bidrage med inspiration i form af ek-

sempler på SLA/KPI fra f.eks. Sverige og Norge. Parterne besluttede at drøfte sagen videre, 

samtidig med, at formanden dog pointerede, at man bør være påpasselig med at sammenlig-

ne situationerne i TDC Danmark og fx Telia Sverige. 

 

TDC oplyste i øvrigt, at langt de fleste af de ledningsveje, der ikke er i brug, heller ikke 

kommer i brug, og på forespørgsel fra Telia, at den primære årsag til, at en GDS viser sig 

ikke at fungere, beror på, at der for den pågældende ledningsvej tidligere har været beordret 

GDS på trods af en manglende anbefaling herom. Derudover forekommer der ifølge TDC 

også såkaldte par-2-fejl (altså hvor en tekniker oplever fejl på linjen og derfor opretter en 

ny, men ikke får den gamle registreret korrekt). 

 

GDS på GPON 

TDC oplyste om status i relation til projektet GDS på GPON, og at dette kører efter planen 

(stage 1) og forventes afsluttet i november. TDC fremhæver følgende tiltag fra projektet:  

- Bestilling/beordring af GDS er således nu muligt via Columbine. 

- ONT/GPON kan genbruges også ved opsigelser/operatørskifte. 

- GPON kan nu sendes til en alternativ adresse, så ISP’en kan sende den videre ud 

samlet med fx en router, så slutkunden får en samlet pakke. 

- SBBU implementeres ikke, da dette forudsætter en brancheaftale og kræver en større 

IT-implementering. Der pågår drøftelser herom i TI-regi. 

 

For så vidt angår ”Alien ONT” (Point-to-Point ONT), oplyste TDC, at implementeringen af 

en ny ranging mode for ”Alien Tolerant” ser ud til at fungere. Tiltaget skal sikre mod ”Alien 

ONT” – dvs. at PTP-ONT ikke tilsluttes en GPON-splitter og laver støj på andres GPON-

forbindelser. For mere information om de yderligere tiltag i projektet henvises til oplysnin-

gerne i vedlagte præsentation fra TDC.  

 

Fiberby rejste et spørgsmål vedrørende TDC’s plomberingsklistermærker på KAP’en, idet 

mærkerne p.t. forhindrer teknikeren hos det alternative selskab i at tilgå og rense fiberen. 

TDC har ikke umiddelbar et svar på spørgsmålet, men vil gerne have nærmere oplysninger 

om konkrete adresser med henblik på at kunne vende tilbage med en løsning i forhold til 

plomberingsklistermærkerne. Dette aftaltes. 

 

GDS på Pair Bonding 

Formanden gjorde TDC opmærksom på, at der ifølge dagsordenen var lagt op til, at TDC 

skulle give en status i forhold til GDS på Pair Bonding (og egentligt ikke på GDS på 

GPON). TDC beklagede at have overset dette og lovede at følge op med en status på næste 

møde i NGA-forum. TDC oplyste i øvrigt, at projektet kører efter planen. 
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Ad 5. Status over TDC’s løsningsforslag og tidsplaner for samhusning. 

TDC oplyste om status på selskabets projekt om samhusning af optisk udstyr/FOMS. Pro-

jektet kører efter planen. TDC fremhævede i den forbindelse følgende: 

- ISP-leveret FOMS (ny type samhusningsprodukt) er nu mulig i tre størrelser (1, 2 el-

ler 3 High Unit/5 cm) og tilbydes på teknikhuse og teknikskabe/hovedfordelere. 

- Ingen har ind til videre bedt om ISP-leveret FOMS. 

- Der foreligger nu et bedre tilbud om TDC-leveret FOMS (1 HU), som baserer sig 

på, at TDC har fået FOMS billigere fra leverandøren. 

 

Hiper spurgte, om FOMS-løsningen også tilbydes på centraler. I det fremsendte materiale 

fremgår det, at den tilbydes på teknikhuse, men ikke centraler. TDC svarede, at forholdende 

på centralerne adskiller sig væsentligt fra forholdene i teknikhuse. På centralerne er der fle-

re optiske krydsfelter, så selv med en FOMS-løsning bliver der brug for trunk. Endelig er 

det også meget få fiber-accesslinjer, der udgår fra centraler. For yderligere information 

henvises til den vedlagte præsentation fra TDC. 

 

Ad 6. eventuelt. 

TDC oplyste under eventuelt om et nyt implementeringsprojekt for VPlus Update, som sæt-

tes i gang i oktober måned og forventes at løbe frem til april/maj 2018, jf. nærmere vedlagte 

præsentation fra TDC. Hiper spurgte, hvorfor VPlus-kortene har laveste prioritet ved kort-

tildelingen. TDC oplyste, at selskabet installerer VPlus-kort alle steder med vectoring og 

faktisk nu alene køber disse kort. TDC udskifter dog ikke systematisk bagudrettet. TDC lo-

vede at sende en tabel til Hiper om den videre tekniske udvikling. Telia ønskede nogle tal på, 

hvad de øgede hastigheder betyder i praksis. TDC svarede, at dette først kan gives, når ha-

stighederne tages i brug. For yderligere information om projektet henvises til den vedlagte 

præsentation fra TDC. 

 

Fibia gjorde på mødet TDC opmærksom på, at Fibia stadig oplever, at der er divergens i 

TDC’s whitelister, og at Fibia – på trods af, at TDC tidligere har lovet at løse problemerne – 

endnu ikke har set en løsning herpå. TDC lovede at se på sagen og rette op i centralsyste-

merne, men oplyste samtidig, at problemet med whitelisterne ofte ligger i, at kommunerne 

ikke melder korrekt ind. 

 

Telia spurgte til status i forhold til drøftelserne og planerne om de-shaping. TDC oplyste, at 

pilotprojektet har fungeret godt og har medført væsentligt højere hastigheder til slutbrugerne 

som følge af de kortere linjer og fjernelsen af shaping. Næste step i projektet vil imidlertid 

kræve nogle ressourcer, som TDC ikke har eller prioriterer p.t. Telia mindede om, at TDC 

skylder en afrapportering fra projektet (jf. branchemøde før jul). TDC lovede at vende tilba-

ge med en afrapportering i forhold til TDC’s de-shaping-projekt (mundtlig eller skriftlig). 

 

Næste møde i NGA-forum vil blive holdt fredag den 13. oktober 2017, kl. 10-12, hvor 

fokus vil være på TDC’s SLA’er, KPI’er m.v. TDC oplyste, at TDC vil tage initiativ til at 

invitere til et første arbejdsgruppemøde om emnet SLA’er m.v. forinden, således at TDC og 

interesserede selskaber fra branchen inden mødet i NGA-forum har haft lejlighed til at drøf-

te SLA’erne m.v. 

 

Formanden opfordrede endelig branchen til at bringe emner på dagsordenen. 


