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Dagsorden

1) Velkomst (v/formanden)

2) TDC’s standardtilbud på marked 3a og 3b – branchehøringer, status og videre proces (v/ERST)

3) Ny LRAIC fastnet-model samt tillægsprisafgørelse i høring – præsentation (v/ERST)

4) TDC’s løsninger for GDS (v/TDC):
a. GDS-vurderingen – status/statistik for fejl samt SLA for træfsikkerhed i GDS-vurderinger
b. GDS på Pair Bonding – status
c. GDS på GPON – status/evaluering af løsningen (lanceret ultimo november 2017)

5) TDC’s løsninger for samhusning (v/TDC)

6) TDC’s whitelists – status ift. ikke-retvisende oplysninger (v/TDC)

7) Information om opgradering af kobbernettet (v/TDC):
a. Status for Vectorisering
b. Status for Deshaping
c. Implementering af VPlus

8) Manglende præcision vedrørende båndbreddemulighed og Pair Bonding i Netinfo (v/TDC)

9) Eventuelt



Ad 2) TDC’s standardtilbud på marked 3a og 3b
Branchehøringer

TDC anmeldte og offentliggjorde i november 2017 selskabets samlede aftalekompleks/ 
standardtilbud på marked 3a og 3b.

Første branchehøring:

ERST iværksatte den 23. november 2017 den første branchehøring omhandlende TDC’s 
generelle rammeaftale, -tillæg og dertilhørende bilag. Høringsfristen udløb den 5. januar 
2018.

Anden branchehøring:

ERST iværksatte den 10. januar 2018 den anden branchehøring omhandlende TDC’s 
standardtilbud for rå fiber, fiber BSA og samhusning. Høringsfristen udløber den 9. februar 
2018.

Tredje branchehøring:

ERST vil medio februar 2018 iværksætte den tredje og sidste branchehøring over TDC’s 
resterende standardtilbud – dvs. rå kobber, VULA UC + C, Ethernet BSA og Ethernet trans-
mission.



Ad 2) TDC’s standardtilbud på marked 3a og 3b
Status

ERST har i forbindelse med den første branchehøring over TDC’s rammeaftale, -
tillæg og dertilhørende bilag alene modtaget bemærkninger fra ét selskab, Telia.

ERST har bedt TDC om at forholde sig til Telias bemærkninger, som bl.a. vedrører 
følgende:

- TDC’s ansvarsbegrænsning ift. engroskundernes mulighed for at få kompensa-
tion ved TDC’s manglende overholdelse af SLA-mål

- Engroskundernes erstatningspligt ift. rammeaftalens bestemmelse om force 
majeure

- TDC’s SLA for oppetid på IT-systemer på 98% samt kompensationsbeløb på 1 
kr./ordre i tilfælde af manglende overholdelse ved oppetid på 95-98%

- TDC’s vilkår for kompensationsudbetaling pr. efterkrav ift. markedsafgørelser-
nes krav om en forud fastsat procedure for udbetaling og -fakturering 
(førstkommende faktura den efterfølgende måned efter kompensations-
opgørelsen)



Ad 2) TDC’s standardtilbud på marked 3a og 3b
Videre proces

Ligesom ERST har valgt at dele branchehøringen over TDC’s aftalekompleks/ 
standardtilbud på marked 3a og 3b op i bidder i rullende forløb, vil ERST 
tilsvarende foretage en emneopdelt gennemgang af standardtilbuddene, 
herunder foretage eventuelle løbende trækninger med såvel TDC som 
branchen.

ERST opfordrer branchen til at afgive bemærkninger i forbindelse med såvel 
den i gangværende som den kommende branchehøring over TDC’s standard-
tilbud.

ERST skal i den forbindelse minde om den næste høringsfrist 9. februar 2018
fsva. TDC’s standardtilbud for fiber og samhusning.



Ad 3) Tilpasset LRAIC fastnet-model med 
tillægsprisafgørelse i høring 

• Formål: 
• Sikre, at LRAIC-priserne mest fair og korrekt alene afspejler 

omkostningerne for et optimalt drevet net baseret på moderne, 
effektiv teknologi i regulerede områder, jf. markedsafgørelserne.

• Sikre en fremtidsorienteret model mht. ændring i postnr. mv.

• Resultat: 
• Udkast til tillægsprisafgørelse i høring – frist 9. februar 2018.

• Muligheder:
• Mere præcis LRAIC-model, som kan beregne omkostninger på 

postnr.-, central- eller husstandsniveau.

• Udfordringer:
• Tager udgangspunkt i TDC’s centraler.

• Offentlig model indeholder ikke fortrolige oplysninger, fx 
geografiske differentierede graveomkostninger. 


