
Slet først billedet af broen og 

Datoen opdateres automatisk 

Møde i NGA-forum

Onsdag den 10. oktober 2018, 
kl. 10-12



Dagsorden

1 Velkomst v/ Formanden

2 Status ift. ERSTs tilsyn med TDC’s standardtilbud på marked 3a og 3b v/ ERST

3 Kort orientering om seneste NGA-relaterede afgørelser fra Teleklagenævnet v/ ERST

4 Kort status ift. markedsundersøgelser v/ ERST

5 Kort om de nye SMP-guidelines v/ ERST

6 Status ift. TDC’s GDS-løsninger v/ TDC

a. TDC’s statistik for fejl samt GDS-vurdering

b. GDS Plus samt GDS på Pair Bonding

7 Status ift. TDC’s whitelists vs. Ikke-retvisende oplysninger v/ TDC

a. Opdeling ift. Dong-/ikke-Dong-område (særlige (Dong-)vilkår og priser ved stikledninger fra 

eksisterende net

8 Orientering/status ift. TDC’s opgradering af kobbernettet (Deshaping, Vplus) v/ TDC

9 Eventuelt
a. Orientering fra seneste Coax-branchemøde, herunder orientering om eventuelle opfølgende aktiviteter

v/ TDC

b. Næste møde i NGA-forum Erhvervsstyrelsen 2



Erhvervsstyrelsen 3

1) Velkomst 



2) Status ift. ERSTs tilsyn med 
TDC’s standardtilbud på marked 

3a og 3b
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- 23/11 2017

TDC’s 

rammeaftaler m.v.

- 10/1 2018

TDC’s 

standardtilbud for 

fiber + samhusning

- 13/2 2018

TDC’s kobber-

relaterede 

standardtilbud, 

herunder bl.a. 

VULA

En løbende/emnevis 

gennemgang af 

TDC’s standardtilbud 

samt høringssvar fra 

branchen…

1. høring

2. høring

3. høring

ERSTs tilsyn

ERSTs branchehøringer og tilsyn
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Ramme-

aftaler m.v.

SLA’er og 

kompensations-

vilkår

Kobber, fiber 

og samhusning

1. runde 2. runde 3. runde

Opsamling

- Ansvarsbegrænsning i 

relation til mulighed for 

kompensation (oppetid)?

- Erstatningspligt for 

skader på TDC’s 

udstyr/installationer

- SLA + kompensations-

beløb samt vilkår for 

udbetaling (oppetid)

Kompensationsvilkår

- Opgørelse (månedlig)

- Udbetaling (automatisk, 

ret til modregning?)

- Beløb (engangsbeløb pr. 

forbindelse + arbejdsdag 

berørt af svigt)

Migrering

- Manglende SLA’er

(afgrænsning af svigt)

- Prisberegning (inden 

for samme teknologi)

- Adgangsforpligtelse 

fsva. rå fiber (FttH) i 

etageejendomme

- Vilkår ifm. gravning 

(fiber)

- Boligforeningsfiber

- Whitelist (status for 

projekt om retvisende 

data)

- Migrering (vilkår og  

prisberegning som alm. 

oprettelse/nyoprettelse)

Kompensationsvilkår

- Beregning (kriterier for 

kompensation + samspil)

- Priser (Prisregneark)

- Generelt 240 kr. + 

4 kr./svigtdag

- Samhusning 10% 

+ 1%/svigtdag

Migrering

- Afgrænsning af svigt 

(+ omfatter SBBU, hvor 

afgivende ikke forsinker?)

Spm. til TDC
- 19/1 2018

Spm. til TDC
- 13/4 2018

Spm. til TDC
- 20/6 2018

Spm. til TDC
- ?

ERSTs emnevise standardtilbudstilsyn
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Afsender

• Overordnet set har TDC har taget styrelsens 

spørgsmål, observationer og henstillinger til 

efterretning.

• Stadig nogle forhold, som skal afklares eller justeres.

• TDC har oplyst, at selskabet vil gennemskrive og 

forenkle standardtilbuddene og anmelde ændringer 

samlet.

• ERST følger op med evt. yderligere branchehøringer, 

ligesom bemærkninger fra branchen altid er 

velkomne…
7

Status og næste skridt…



3) Kort orientering om seneste 
NGA-relaterede afgørelser fra 

Teleklagenævnet
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Hiper, Stofa, 
Telenor og 

Telia
(coax) 

04

Erhvervsstyrelsens valg på 

marked 3b om ikke at 

pålægge netadgang til 

TDC’s kabel-tv-net i lyset 

af TDC’s kommercielle 

engrosadgang til 

selskabets kabel-tv-net 

Resultat: 

Nævnet opretholdte i 

begge afgørelser 

Erhvervsstyrelsens 

markedsafgørelse(r)

• www.teleklage.dk Prisklemmeforpligtelsen 

på marked 3a og 3b, 

hvor tvisten vedrørte: 

• Test af bredbånd 

bundtet med TV

• Brug af 

opjusteringsfaktorer 

(for TDC’s 

stordriftsfordele)

To 

afgørelser

fra nævnet

(juni)

Seneste NGA-relaterede afgørelser fra Teleklagenævnet
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TDC’s klage 

over 

prisklemme-

tilsynet



Afsender

”Nævnet bemærker i denne forbindelse, at udgangspunktet for markedsreguleringen 

på teleområdet er, at regulering alene skal opretholdes, når det vurderes nødvendigt 

for fortsat at sikre en holdbar konkurrencesituation. I lighed med Erhvervsstyrelsen 

finder Teleklagenævnet endvidere, at fortsat regulering på kabel-tv-området parallelt 

med tilstedeværelsen af det nævnte kommercielle tilbud kunne modarbejde 

markedsreguleringens overordnede formål om, at markedet skal arbejde sig hen i mod 

en situation, hvor regulering ikke længere er nødvendig.”
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To uddrag fra nævnets afgørelse (coax):
1) Markedsreguleringens overordnede formål: 



” Teleklagenævnet har samtidig noteret sig, at det eksplicit fremgår af den påklagede 

afgørelse, at eftersom TDC i henhold til markedsafgørelsen har status som udbyder 

med stærk markedsposition, kan Erhvervsstyrelsen træffe en tillægsafgørelse uden at 

skulle foretage en ny analyse af markedet, hvis TDC’s kommercielle tilbud skulle 

bevæge sig væk fra de forudsætninger, som styrelsen har lagt til grund i sin afgørelse 

om ikke længere at regulere adgangen til TDC’s kabel-tv-net. Nævnet lægger følgelig 

til grund, at Erhvervsstyrelsen nøje følger udviklingen på området, herunder om den 

konkurrencemæssige virkning af TDC’s kommercielle tilbud også i praksis lever op til 

styrelsens forventninger til markedets udvikling.”
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2) Mulighed for tillægsafgørelse:  



4) Kort status ift. 
markedsundersøgelser
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Arbejdsplan for markedsundersøgelserne

2018 2019 2020

Marked 1

FASTNETTERMINERING

Nye 

afgørelser

Marked 2

MOBILTERMINERING

Nye 

afgørelser

Marked 3a og 3b

BREDBÅNDSMARKEDERNE

Geografisk 

udvikling

……….. Nye 

afgørelser
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Geografisk 
udvikling
November 2018

Emne X
1. kvartal 2019

Emne Y

Afgørelser 
træffes
2020

Arbejdsplan for bredbåndsmarkederne
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Åben proces

Løbende brancheinddragelse

Væsentlige ændringer i markedet

Stadig traditionel høringsproces
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Geografisk udvikling m.m. 

Figurer og tabeller fra 2017-afgørelsens 

geografiske afgrænsning opdateres med 

nyeste data

Dækning af infrastruktur og afsatte 

forbindelser via hhv. kobber, fiber og coax

Overvejelser om det fremadrettede 

databehov til geografiske analyser

Kollektivt organiserede kunder

- Kortlægning af forskellige typer 

kollektivt organiserede kunder

- Overvejelser om fremadrettet 

håndtering

Forventes udsendt november 2018

- Vise markedsudviklingen

- Modtage branchens feedback

Erhvervsstyrelsen



5) Kort om de nye 
SMP-guidelines
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Formål? Indhold?

SMP-guidelines skal

hjælpe de nationale 

tilsynsmyndigheder med 

at foretage 

markedsanalyser i 

overensstemmelse med 

konkurrenceretlige 

principper, som krævet i 

EU's regelsæt for 

elektronisk 

kommunikation

• Markedsmæssige og 

teknologiske ændringer

• Analyseerfaringer fra de 

nationale 

tilsynsmyndigheder og 

Kommissionen

• De nye direktiver

• EU-konkurrenceretten –

særligt ift. begrebet 

kollektiv dominans

• Afgrænsning af 

- produktmarked

- geografisk marked

• Vurdering af SMP

- individuel

- kollektiv

2018 SMP-guidelines erstatter 2002 SMP-guidelines
- Opdaterede guidelines og explanatory note
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Hvorfor 

opdatering?



2018 SMP-guidelines
- opdaterede guidelines og explanatory note
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Helt overordnet:
Ændringerne afspejler markedsmæssige og teknologiske ændringer samt ny retspraksis

Geografisk 
afgrænsning

Vejledning til 
metoder 

Henvisning til 
konkrete 
afgørelser

Individuel 
SMP

Tærskelværdier 
for 
markedsandele

Kollektiv
SMP 

”Stiltiende 
koordinering”
Fokus på 
Airtours-kriterier, 
og hvordan de 
anvendes på 
telemarkedet

Andet

OTT

Konkurrence 
mellem fastnet 
og mobil?

Bundling



Indiviuel SMP
- tærskelværdier for markedsandele

Erhvervsstyrelsen 19

2002 SMP-guidelines 2018-SMP Guidelines

Antagelse om ingen SMP Markedsandel på < 25 pct. Ingen vejledning

Risiko for SMP Markedsandel på > 40 pct.

"In the Commission's decision-

making practice, single 

dominance concerns normally 

arise in the case of 

undertakings with market 

shares of over 40%, although 

the Commission may in some 

cases have concerns about 

dominance even with lower 

market shares (as dominance 

may occur without the 

existence of a large market 

share“.

Markedsandel på > 40 pct.

“The Commission's 

experience suggests that 

dominance is not likely if 

the undertaking's market 

share is below 40% in the 

relevant market. However, 

there may be specific cases 

below that threshold where 

competitors are not in a 

position to constrain 

effectively the conduct of a 

dominant undertaking”.

Antagelse om SMP Markedsandel på >50 pct. Markedsandel på >50 pct.




