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Dagsorden

1) Velkomst + oplæg til kort evaluering af dialogen i NGA-forum (v/formanden)

2) Kort om status for kommende teledirektivpakke – i et NGA-perspektiv (v/ERST)

3) Kort om regeringens teleudspil – i et NGA-perspektiv. Vil udspillet give anledning til initiativer/aktioner fra 
Erhvervsstyrelsens side? (v/ERST)

4) Status for tilsynet med TDC’s standardtilbud på marked 3a og 3b (v/ERST)

5) Orientering ift. øvrige markeder (v/ERST)

6) Opdatering/status ift. GDS (v/TDC):
a. TDC’s statistik for fejl og GDS-vurdering

b. GDS Plus (ny GDS-type)

c. GDS på Pair Bonding

d. GDS på GPON

7) Status ift. TDC’s whitelists vs. ikke-retvisende oplysninger (v/TDC)

8) Orientering/status ift. TDC’s opgradering af kobbernettet (v/TDC):
a. Vectorisering

b. Deshaping

c. Vplus

d. Reduktion af kobbernettets anvendelse og udstrækning

9) Eventuelt
a. Orientering fra seneste Coax-branchemøde (v/TDC)



Ad 4) 
Status for tilsynet med TDC’s standardtilbud på 

marked 3a og 3b
Branchehøring:

• ERST har nu afviklet alle branchehøringer over TDC’s samlede 
aftalekompleks/standardtilbud på marked 3a og 3b.

• Høringerne har som bekendt været emneopdelt i tre forløb –
omfattende 1) TDC’s rammeaftaler m.v., 2) standardtilbud for fiber og 
samhusning samt 3) øvrige kobberrelaterede standardtilbud.

• ERST har alene modtaget bemærkninger fra ét selskab (Telia) ifm. de 
tre høringer.



Ad 4) fortsat… 

Status for tilsynet med TDC’s standardtilbud på 
marked 3a og 3b

Tilsynet:
• ERST har gennemgået TDC’s rammeaftaler m.v. (første høringsrunde).

• ERST har identificeret en række observationspunkter og spørgsmål, som – inkl. spørgsmål 
fra Telia – har været foreholdt TDC. Det vedrører bl.a.:

1. TDC’s vilkår om ansvarsbegrænsning ift. engroskundens mulighed for at få kompensation ved 
TDC’s manglende overholdelse af SLA’en for oppetid på bestillingssystemer.

2. Engroskundens erstatningspligt for skader på TDC’s udstyr og installationer, placeret hos en 
slutkunde, ift. rammeaftalevilkår om force majeure.

3. TDC’s konkrete SLA for oppetid på IT-systemer (98%) og dertil knyttede kompensationsbeløb (1 
kr./ordre ved oppetid på 95-98%).

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

• ERST har særligt fundet anledning til at vende tilbage ift. TDC’s vilkår om 
kompensationsudbetaling (pkt. 4), idet disse ikke lever op til markedsafgørelserne.



Ad 4) fortsat… 

Status for tilsynet med TDC’s standardtilbud på 
marked 3a og 3b

Tilsynet:

• ERST har valgt i den videre gennemgang af TDC’s standardtilbud at se 
nærmere på TDC’s SLA’er og kompensationsvilkår (på tværs af 
netadgangsprodukterne).

• ERST har gennemgået disse og idf. identificeret en række 
observationspunkter og spørgsmål, som – inkl. spørgsmål fra Telia – er 
blevet sendt til TDC med anmodning om bemærkninger. Det vedrører bl.a.:

1. TDC’s manglende SLA’er for migrering.
2. TDC’s vilkår og procedurer for hhv. opgørelse og udbetaling af kompensation i 

forbindelse med svigt.
3. TDC’s beregning af kompensationsbeløb.

• ERST har g.d. haft et indledende møde med TDC om ovenstående.



Ad 5) 
Orientering ift. øvrige markeder

Gl. Marked 1 og Marked 2 (Detailmarkedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder og Engrosmarkedet for 
fastnetoriginering)

• Den 30. april 2018 sendte ERST udkast til afgørelser i branchehøring – frem til den 14. maj 2018.

• Med afgørelserne lægges der op til at deregulere markederne med en overgangsperiode for såvel privat- og 
erhvervsabonnementer på 1 år.

Marked 2 (Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet)

• Den 25. april 2018 sendte ERST udkast til tillægsafgørelser i branchehøring – frem til onsdag den 30. maj 2018.

• Med afgørelserne lægges der op til at teleselskaberne som en del af netadgangsforpligtelsen pålægges at tilbyde terminering af 
taleopkald ved brug af IP-interconnect.

LRAIC-fastnet:

• Den 24. april 2018 har ERST truffet en tillægsprisafgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser for fiber – gældende fra 
1. juli 2018.

• Baggrund: ERST har tilpasset og ajourført den LRAIC-fastnetmodel, som ligger til grund for styrelsens prisfastsættelser. 

• Årsag: For at sikre, at de LRAIC-beregnede engrospriser fremadrettet alene afspejler omkostningerne for et optimalt drevet net 
baseret på moderne, effektiv teknologi i regulerede områder.



Ad 5) fortsat…

Orientering ift. øvrige markeder

OBS!

• Nyheder fra BEREC og IRG, se evt. ERST’s hjemmeside: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/berec-og-irg

https://erhvervsstyrelsen.dk/berec-og-irg

