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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Referat fra møde i NGA-forum, torsdag den 3. maj 2018 

 

Deltagere: 

Telenor: Kenneth Jarnit (Formand) og Jens Åge Holm 

TDC: Christian Halgreen 

Telia: Laila Sylvesta Jensen og Lasse Jarlskov 

SE/Stofa: Morten Kristiansen og Niclas Renberg Gregersen 

Gigabit: Mads Bennedbæk og Baldur Norddahl 

Hiper: Nicolai Lamborg 

Fibia: Poul-Erik Speyer Jakobsen 

Fiberby: Asbjørn Sloth Tønnesen, Jens Fauring og Mark Bailey 

Dansk Energi: Christian Berg 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Mads Rasmussen, Thorbjørn Bendix 

Kleif og Jette Plenge Jakobsen 

 

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) 
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Ad 1) Velkomst + oplæg til kort evaluering af dialogen i NGA-forum  

Formanden bød velkommen og indledte med at lægge op til en kort drøftelse 

og evaluering af NGA-forums format. Der blev bl.a. spurgt til, om dialogen i 

NGA-forum var for statisk, og om der var input til, hvordan den kunne gøres 

mere dynamisk. Formanden efterspurgte eventuelle oplæg fra branchen. For-

manden præciserede hertil kriterierne fastlagt i kommissoriet for NGA-forum, 

dvs. at emnerne skal relatere sig til adgangen til TDC’s regulerede engrospro-

dukter – og derfor ikke fx kabel-tv-net. 

 

TDC opfordrede generelt til, at selskabet blev varslet om konkrete spørgsmål 

og udfordringer fra branchen i god tid inden NGA-møderne, således at TDC 

bedre kunne give fyldestgørende svar på møderne. TDC kom derefter med et 

forslag om, at emnerne i NGA-forum også kunne række videre end blot mar-

kedsafgørelserne på marked 3a og 3b. TDC foreslog i den forbindelse, at man 

fx kunne se på, hvordan accesmarkedet udvikler sig, samt hvordan markedsak-

tørerne indbyrdes håndterer foreningsnetværk og netadgang til fx elselskaber-

nes net. TDC foreslog ydermere, at man kunne drøfte andre udbyderes netåb-

ning. Hertil påpegede formanden, at forummet kun bør omhandle regulerede 

net.  

 

Gigabit foreslog, at fællesudnyttelse af passiv infrastruktur kunne blive taget 

op i NGA- forum. Til det påpegede både SE/Stofa og formanden, at passiv in-

frastruktur ressortmæssigt henhører under Energistyrelsen og ikke ERST.  

 

SE/Stofa udtrykte forståelse for TDC’s behov for varsling af emner, som TDC 

skulle kunne redegøre for. SE/Stofa ville gerne drøfte bredere emner, men pe-

gede på, at man skal passe på med at tage emner op, der ikke henhører under 

Erhvervsstyrelsens ressort.  

 

Formanden opfordrede slutteligt branchen til, at sendte eventuelle emnefor-

slag til dagsordenen til Charlotte Stausholm (ERST). 

 

Ad 2 & 3) Kort om status for kommende teledirektivpakke – i et NGA-

perspektiv & Kort om regeringens teleudspil – i et NGA-perspektiv. Vil 

udspillet give anledning til initiativer/aktioner fra Erhvervsstyrelsens side? 

ERST oplyste, at ansvaret for den kommende teledirektivpakke og regeringens 

teleudspil henhører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM). 

Ydermere påpegede ERST, at der endnu ikke foreligger en politisk aftale om 

nyt teleforlig. Når der er indgået en aftale, vil ERST kunne give en faktuel gen-

nemgang af det nye forlig, hvis det ønskes. 

 

I forhold til det nye teledirektiv henviste ERST til, at der pt. foregår trilog-for-

handlingerne mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet, og at det er 

EFKM, der er ansvarlig for forhandlingerne fra dansk side. På et senere tids-

punkt, når der er klarhed over, hvilke ændringer det nye direktiv giver anled-

ning til i dansk lovgivning, vil ERST gerne give en orientering herom.  

 

 

 



 3/7 

 

 

SE/Stofa spurgte, om ERST kunne fortælle lidt nærmere om, hvad Danmark 

har kæmpet for. ERST henviste igen til, at det er EFKM, der er forhandlingsan-

svarlige i DK. ERST kunne dog oplyse, at nogle af de emner, der særligt havde 

været diskuteret under forhandlingerne i forhold til konkurrencereguleringen, 

er symmetrisk regulering, ”double lock” (Kommissionens vetoret), og betyd-

ningen af kommercielle aftaler og saminvestering.  

 

Dansk Energi (DE) spurgte til BERECs holdning til det nye direktiv. ERST 

svarede, at beslutninger i BEREC blev bestemt af flertallet, men at der bl.a. 

havde været fokus på joint dominance. DE spurgte også ind til de nye SMP-

guidelines, og ERST foreslog at give en præsentation af disse på det næste 

møde i NGA-forum.  

 

Slutteligt oplyste ERST, at styrelsen deltager i forhandlingerne om den nye e-

databeskyttelsesforordning. ERST oplyste, at særligt inddragelsen af OTT-

tjenester giver udfordringer i forhold til at afgrænse, hvad der fremadrettet skal 

omfattes af reglerne.  

 

Fsva. de eksisterende regler i relation til databrud på teleområdet henviste 

ERST til, at der fortsat, og uanset at databeskyttelsesforordningen (GDPR) får 

virkning den 25. maj 2018, skal ske indberetninger af databrud på teleområdet 

for så vidt angår en offentligt tilgængelige kommunikationstjeneste til Er-

hvervsstyrelsen, såfremt bruddet relaterer sig til udbuddet af denne tjeneste (fx 

tab eller uberettiget videregivelse af kundedata. Indberetningspligten for tele-

selskaber vil fortsætte, indtil en ny e-databeskyttelsesforordning træder i kraft. 

 

Ad 4) Status for tilsynet med TDC’s standardtilbud på marked 3a og 3b 

ERST orienterede, at styrelsen nu har gennemført alle branchehøringer over 

TDC’s samlede aftalekompleks/standardtilbud på marked 3a og marked 3b, og 

at styrelsen alene har modtaget høringssvar fra ét selskab, Telia.  

 

ERST oplyste, at styrelsen har gennemgået og vurderet TDC’s rammeaftaler 

m.v., og at styrelsen i den forbindelse særligt har fundet anledning til at vende 

tilbage til TDC ift. selskabets vilkår for kompensationsudbetaling ifm. mang-

lende overholdelse af SLA’en for oppetid. ERST oplyste, at styrelsen i den for-

bindelse og i den videre gennemgang af TDC’s standardtilbud har valgt at fo-

kusere på TDC’s SLA’er og kompensationsvilkår på tværs af alle netadgangs-

produkter.  

 

ERST har som led i denne gennemgang identificeret en række observations-

punkter og spørgsmål, som styrelsen har drøftet med TDC. For nærmere oplys-

ninger i relation til punktet henvises der til vedlagte præsentation fra ERST  

 

Formanden foreslog, om der stadig kunne indhentes input og kommentarer fra 

branchen. ERST bekræftede dette og opfordrede til, at branchen, fx på fiber, 

fortsat kunne komme med input, også selvom høringsfristen herfor var udløbet.  

 

Ad 5) Orientering ift. øvrige markeder 

ERST berettede kort om: 
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- ERST’s udkast til markedsafgørelser på de gl. marked 1 og 2 (Detail-

markedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder og En-

grosmarkedet for fastnetoriginering), 

- ERST’s udkast til tillægsafgørelse på marked 2 (Engrosmarkedet for 

terminering af taleopkald i individuelle mobilnet, og 

- ERST’s tillægsprisafgørelse på LRAIC-fastnet. 

 

For nærmere oplysninger i relation til punktet henvises der til vedlagte præsen-

tation fra ERST  

 

TDC bemærkede ift. gl. marked 1 og 2, at overgangsperioden givet vis er sat 

ned, men at ændringen til gengæld først vil træde i kraft mellem seks og tolv 

måneder senere. Til dette henviste ERST til høringen over afgørelsesudkastene.  

 

 

ERST afsluttede punktet af med at fortælle, at branchen kan holde sig opdateret 

om diverse nyheder og høringer fra hhv. BEREC og IRG på ERST.dk: 

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

 

Ad 6) Opdatering/status ift. GDS: 

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

TDC orienterede om status for arbejdet med at opnå en mere retvisende GDS-

vurdering og kunne berette, at såvel fejl som fall-back var lidt lavere, end inden 

dette arbejde blev iværksat. TDC havde måtte foretage en delvis tilbagerulning 

af et tiltag, som havde vist sig ikke at have den ønskede effekt på GDS-

vurderingen. For konkrete tal henvises der til den vedlagte præsentation fra 

TDC.  

 

Fiberby spurgte, om TDC kunne påpege fejllinks. Hertil svarede TDC, at fej-

lene bliver opgjort på ordrerne, og at ordretilgangen svinger en del, og at det 

også kan vedrøre forhold, der henhører under det alternative selskabs kontrol, 

fx opdatering af det enkelte selskabs systemer. I forlængelse heraf oplyste 

TDC, at ét alternativt selskab, som ikke brugte GDS-vurderingen, havde en la-

vere fejlrate end øvrige alternative selskaber.  

 

Hiper forklarede, at den information, selskabet modtager fra TDC, når der er 

foretaget fejlretning på en linje, er begrænset. Hiper efterspurgte en bedre do-

kumentation af, hvad konkrete fejl skyldes. Hiper foreslog en eventuel API-

adgang til at kunne se de konstaterede fejl. Hiper efterspurgte en bedre afrap-

portering fra teknikerne, og berettede at selskabet havde startet et projekt op 

herom med TDC. TDC foreslog, at selskabet øgede gennemsigtigheden med et 

nyt system, med flere informationer til et mere nuanceret billede af risikoen ift. 

GDS vurderingen.  

 

b. GDS Plus (ny GDS-type) 

TDC havde ikke noget nyt at berette hertil som følge af det meget begrænsede 

antal ordrer.  

 

 

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


 5/7 

 

 

c. GDS på Pair Bonding 

TDC havde ikke noget nyt at berette hertil som følge af det meget begrænsede 

antal ordrer. 

  

d. GDS på GPON 

TDC oplyste ift. GDS på GPON, at der er fundet enkelte fejl, at disse blev ret-

tet i februar, og produktet nu er klar til brug. Der er endnu ikke tal for produk-

tet.  

 

SE/Stofa havde spørgsmål til den praktiske udmøntning af de nye muligheder 

for at få tilsendt udstyr til en alternativ adresse. Det blev aftalt, at SE/Stofa og 

TDC drøfter dette nærmere.  

 

Telenor spurgte, om TDC ved næste NGA-forum kunne fortælle mere om 

GDS på GPON. TDC svarede, at dette nok var muligt, men henviste til at mod-

tage en beskrivelse af hvad der ønskes en orientering om forinden.  

 

Hiper forklarede, at selskabet finder, at det ikke i alle tilfælde er rimeligt, hvis 

der skal betales annulleringsgebyr i situationer, hvor en kunde ikke overflyttes 

til et andet selskab, fordi kunden ”vindes tilbage” af TDC. Ifølge Hiper vedrø-

rer problematikken særligt ordrer relateret til kabel-tv-platformen. Telenor til-

sluttede sig Hipers opfattelse. TDC forklarede hertil, at annulleringsgebyret 

skal dække visse omkostninger, og at problematikken særligt gælder kunder til-

knyttet kabel-tv-nettet, som i dag ikke er omfattet af brancheaftalen om SBBU. 

TDC henviste i øvrigt til coax-forum, samt at spørgsmålet om skift af bred-

båndsubyder på tværs af platforme drøftes i regi af TI.  

 

Ad 7) Status ift. TDC’s whitelists vs. ikke-retvisende oplysninger 

I forhold til ikke retvisende oplysninger om adresser i TDC’s whitelists, dvs. 

adresser hvor TDC er forpligtet til at etablere fiberstikledninger, oplyste TDC, 

at selskabet har konstateret, at en række adresser (i DONG-området) fejlagtigt 

er medtaget på listen. TDC præsenterede en plan for selskabets arbejde med at 

gennemgå adresser og herved opnå en mere retvisende liste – hvor adresser en-

ten hhv. fjernes eller tilføjes. TDC oplyste, efter spørgsmål fra Hiper, at det 

drejer sig om ca. 7000 adresser fordelt på ca. 900 ejendomme.  

 

Hiper spurgte til, om ”tvivlsomme” adresser ikke kunne tilføjes whitelisten 

med en note om ’ej sikret levering’. TDC ville overveje dette som en midlerti-

dig løsning.  

 

Fiberby berettede, at selskabet oplever problemer med fejl vedrørende søgning 

af oplysninger om fiberforsyningen på visse adresser, hvor der angiveligt ikke 

kan fås oplysning om præcis ledningsføring (fx i etageejendomme). TDC vil 

undersøge dette nærmere og evt. kontakte Fiberby herom. 

 

Formanden spurgte til, om der er en dialog mellem TDC og ERST vedrørende 

TDC’s fiber whitelist, til hvilket ERST svarede, at det er der ikke på nuvæ-

rende tidspunkt. TDC vil undersøge sagen. Formanden anmodede om, at der 

følges op på TDC’s fiber whitelist. ERST kan efterfølgende til referat oplyse, at 
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TDC’s fiber whitelist er et emne, der tages op som led i styrelsens samlede 

standardtilbud-tilsyn.  

 

Ad 8) Orientering/status ift. TDC’s opgradering af kobbernettet: 

a. Vectorisering 

TDC havde intet nyt at berette herom og foreslog, at emnet tages af dagsorden 

som et fast punkt.  

 

b. Deshaping 

TDC berettede om tre projekter i hhv. Grenå, Ebeltoft og Sakskøbing.  

 

Telia spurgte, hvor mange punkter, TDC ønsker at deshape, til hvilket TDC 

svarede, at selskabet ønsker at deshape alle punkter, hvor det er muligt. TDC 

vil løbende give status herom på kommende møder i NGA-forum. 

  

c. Vplus 

TDC fortalte, at projektstart var rykket fra Q2 til Q3.  

 

Formanden spurgte, hvad Vplus vil give, når det er kommet i gang. TDC sva-

rede, at det vil give hastigheder på op til 150 Mbit/s.  

 

Fibia spurgte opfølgende til, hvor tæt adresser skal ligge på node før man får 

fuldt udbytte af Vplus. TDC henviste herom til præsentation på forrige møde i 

NGA-forum.  

 

d. Reduktion af kobbernettets anvendelse og udstrækning 

TDC oplyste, at kobbernettets anvendelse er faldet til 35 pct. Faldet er især 

fremtrædende i Jylland. Generelt skyldes faldet mobil-, kabel-tv og fibernet, 

samt at mange ikke længere har fastnettelefon. TDC oplyste, at vedligeholdelse 

af kobbernettet er dyrt, når udnyttelsesgraden falder. Det indebærer, at selska-

bet ved genetablering – fx ved vejarbejder – kan se sig nødsaget til at opsige 

slutkunder, da genetablering er uforholdsmæssigt dyrt. TDC berettede yder-

mere, at selskabet også begrænser nyetablering.  

 

Hiper pegede på, at udviklingen også er problematisk for de alternative selska-

ber, da de regulerede engrospriser stiger i takt med, at kobber-andelen falder. 

Samtidig falder priserne ikke tilsvarende på kabel-tv-nettet i takt med, at ande-

len herpå stiger.  

 

TDC anførte, at selskabet mener, at der bør påbegyndes en dialog om kobber-

nettets afvikling. Hiper oplyste hertil, at selskabet ikke fandt, der kan tales om 

afvikling af kobbernettet uden at inddrage TDC’s kabel-tv-net.  

 

Ad 9) Eventuelt 

a. Orientering fra seneste Coax-branchemøde 

Dette punkt blev ikke gennemgået på grund af det fremskredne tidspunkt.  
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b. Etablering af fiber i DONG-området 

Fibia spurgte, om de særlige vilkår og priser for at anlægge fiber i DONG-

området også gælder, når TDC anlægger ny fiber i dette område. TDC svarede, 

at det afhænger af, om der er tale om stikledninger fra eksisterende net 

(DONG-vilkår), eller om der er tale om helt nyt fibernet (alm. vilkår)  

 

Formanden lagde op til, at der på næste NGA møde bliver tilføjet et nyt punkt 

til dagsordenen vedrørende opdelingen af whitelisten ift. DONG/ikke DONG.  

 

c. Næste møde 

Næste møde NGA-forum vil blive afholdt i slutningen af august 2018.  

 

 


