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Dagsorden

1 Velkomst v/ formanden

2 Orientering fra ERST

a. Status for markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne.

b. TDC’s kabel-tv-net – ERST igangsætter en evaluering af adgangen.

c. Kort om tilsyn med TDC’s KPI samt kompensationsudbetaling – marked 3a og 3b.

d. Kort om ERST’s aktuelle BEREC-arbejde.

3 Orientering fra TDC

a. TDC’s kobberaktiviteter:

i. Status for VPLUS

ii. Status for deshaping

b. TDC’s fiberaktiviteter:

i. TDC’s fibernetudvikling

ii. Videreudvikling samt evt. aktualisering af VULA-fiber på marked 3a

c. Status for TDC’s whitelists i relation til spørgsmålet om retvisende oplysninger.

d. Opsummering samt evt. aftaler fra TDC’s seneste coax-branchemøde.

4 Eventuelt

a. Næste møde i NGA-forum
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1) Velkomst
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2) Orientering fra ERST
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Status for markedsundersøgelser på 
bredbåndsmarkederne

v/ Mette Mølsted
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Ad pkt. 2) a.



1 Status på markedsundersøgelserne

2 Markedssituationen

3 Afgrænsning af produktmarkedet
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→ Forår 

2019

Forår

2020
Efterår 

2019

Efterår 

2020

01 02 03 04

Rapporter om udviklingen:

• Geografiske forskelle 

• Detailmarkedet 
(branchens input ønskes -

senest 2/9)

• Produktmarkedsafgrænsn.

• Forretningsmodeller & 

selskabsbeskrivelser

• Datagrundlag

• Coax-evaluering

• Konkurrencemargin

• Geografisk afgrænsning

• Markedsanalyser

Afgørelserne sendes i 

høring i efteråret 2020

Forarbejde Afgrænsning og 

forarbejde fortsat
Analyser Afgørelser

Status – vejledende tidsplan
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Markedssituationen – de vigtigste tendenser

Geografiske forskelle i 

selskabernes markedsandele

Stigning i afsætningen af 

højkapacitetsforbindelser

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2. H. 2015 2. H. 2016 2. H. 2017 2. H. 2018

Afsætning fordelt på downloadhastigheder 

– udvikling 2015-2018

Mindst 100 Mbit/s

Mindst 30 Mbit/s, under 100 Mbit/s

Under 30 Mbit/s
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Produktmarkedsafgrænsning (næste skridt)

Overvejelser om hvilke opdelinger af markedet – hvis opdeling:

• Høj- / lavkapacitetsforbindelser: coax & fiber / kobber

• 3a / 3b: lokal / central – fysisk / virtuel adgang

• Kollektivt organiserede kunder / ”masseforhandlede kunder”



Spørgsmål?
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TDC’s kabel-tv-net
– ERST igangsætter en evaluering af adgangen

v/ Mette Merkel Brandt
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Ad pkt. 2) b.



1 Baggrund for evaluering

2 Formål og output

3 Foreløbig tidsplan
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Baggrund

ERST’s afgørelse af 17. august 2017 på engrosmarkedet for central 

netadgang (marked 3b)

TDC er udpeget som SMP-udbyder på engrosmarkedet for central netadgang, hvor 

TDC’s kabel-tv-net er en del af det samlede produktmarked.

TDC er ikke pålagt forpligtelser i forhold til TDC’s kabel-tv-net, da TDC har en 

kommerciel aftale om adgang til data-only via kabel-tv-nettet.

Afgørelsen indeholder en række ”rumleriller”, som den kommercielle aftale skal 

holde sig inden for.
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Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. august 2017

”De alternative selskabers adgang til TDC’s kabel-

tv-net, vilkårene herfor og den konkurrencemæssige 

effekt vil blive fulgt tæt af Erhvervsstyrelsen 

gennem dialog med såvel TDC som alternative 

selskaber og ved at overvåge en række forhold.”
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Af afgørelsen fremgår:



Høringsnotat (bilag 1) af 17. august 2017

”Evalueringen heraf [den kommercielle løsning] vil 

ske i forbindelse med næste ordinære runde af 

markedsundersøgelser.”
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Af høringsnotatet til afgørelsen fremgår:



Formål og output

Formål

Evalueringen skal danne grundlag for at vurdere, hvorvidt ERST i den næste runde 

af markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne i 2020 skal pålægge TDC 

(såfremt TDC udpeges som SMP-udbyder) forpligtelser i forhold til kabel-tv-nettet, 

eller hvorvidt den kommercielle aftale, der findes i dag, skal opretholdes (evt. i en 

revideret form).

Output

Tilbundsgående undersøgelse af den kommercielle aftale i forhold til dens effekt 

samt fordele og ulemper.
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Medio 

august

September

/oktober

November/

december

Januar 

2020

01 02 03 04

Evalueringen 

iværksættes medio 

august 2019.

ERST vil holde 

møder med TDC 

såvel som AO’erne

og andre relevante 

aktører.

Udkast til evalu-

ering udarbejdes.

Evalueringen vil 

blive sendt i høring 

i branchen med 

henblik på 

bemærkninger.

Opstart Møder Beskrivelse
/analyse

Høring

Foreløbig tidsplan
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Spørgsmål?
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Kort om tilsyn med TDC’s KPI samt 
kompensationsudbetaling
– marked 3a og 3b

v/ Charlotte Stausholm

Erhvervsstyrelsen 19

Ad pkt. 2) c.



- TDC skal iht. markedsafgørelserne kvartalsvis offentliggøre 

KPI’er på selskabets hjemmeside (første gang den 15. marts 

2018).

- KPI’erne skal opgøres for såvel TDC’s eksterne som interne 

afsætning og omfatte en måling af følgende serviceforhold:

- Systemadgang (oppetid og svartid)

- Levering

- Fejlafhjælpning

- Migrering
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TDC’s KPI-forpligtelse:



- ERST afrundede den 29. marts 2019 en større 

gennemgang af TDC’s samlede aftalekompleks/ 

standardtilbud på marked 3a og 3b.

- ERST’s tilsyn omfattede bl.a. en nærmere gennemgang af 

TDC’s SLA’er samt dertil knyttede vilkår og procedurer for 

hhv. opgørelse og udbetaling af kompensation i tilfælde af 

svigt.
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TDC’s SLA’er og kompensationsvilkår
- standardtilbudstilsyn:



- ERST vurderede, at TDC havde taget styrelsens forskellige 

observationer og henstillinger til efterretning samt svaret 

fyldestgørende på spørgsmål.

- ERST fandt imidlertid anledning til at anmode TDC om en 

redegørelse for selskabets samlede opgørelser af 

kompensation for 2018 samt TDC’s tiltag for fremadrettet at 

sikre smidige opgørelser og udbetalinger uden unødig 

forsinkelse.
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TDC’s SLA’er og kompensationsvilkår

- standardtilbudstilsyn: (fortsat)



- ERST har den 7. juni 2019 på baggrund af en samlet 

gennemgang af TDC’s KPI’er for 2018 anmodet TDC om at 

besvare en række spørgsmål relateret til serviceforhold og 

produkter, hvor TDC ikke har kunnet leve op til de fastlagte mål.

- Det har primært drejet sig om manglende overholdelse af 

leveringstider for hhv. rå kobber og -fiber samt for eBSA og 

fiber BSA, men også for manglende overholdelse af svartider

ifm. systemadgang.

Erhvervsstyrelsen 23

TDC’s KPI’er og kompensationsudbetalinger
- løbende tilsyn:



- TDC har den 27. juni 2019 over for ERST redegjort nærmere 

for selskabets kompensationspligtige tilfælde for 2018, 

herunder givet dokumentation og oplysninger om udbetalt 

kompensation.

- TDC har bl.a. oplyst:

”Kompensation er udbetalt for alle oprettelser, hvor SLA ikke er opfyldt, d.v.s

hvor leveringstiden f.eks. overskrider den maksimale leveringstid, også i de 

måneder, hvor målet om at 95% skal leveres indenfor den maksimale 

leveringstid, er opfyldt. I de måneder, hvor mindre end 95% er leveret indenfor 

den maksimale leveringstid, er andelen af ordrer tilsvarende større.” 
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TDC’s KPI’er og kompensationsudbetalinger

- løbende tilsyn (fortsat):



- ERST fører et kvartalsvis tilsyn med TDC’s KPI’er, herunder 

løbende tilsyn med TDC’s overholdelse af fastlagte SLA’er

samt selskabets eventuelle pligt til at udbetale 

kompensation.
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TDC’s KPI’er og kompensationsudbetalinger
- løbende tilsyn (fortsat):



Spørgsmål?
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Kort om ERST’s aktuelle BEREC-
arbejde

v/ Theis Dekkers Gjedsted

v/ Mette Mølsted
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Ad pkt. 2) d.



Retningslinjer til kodeks

▪ BEREC har fået til opgave at udarbejde en række retningslinjer.

▪ Disse skal sikre harmoniseret anvendelse af kodeks.

▪ Arbejdet løber i 2019 og 2020.

▪ De første høringer blev udsendt før sommerferien.

▪ Efter ”Plenar 3” i oktober forventes yderligere to høringer –

nettermineringspunkt og geografiske surveys.

▪ ERST og ENS deltager aktivt i arbejdet – ofte som draftere.

▪ ERST vil løbende holde workshops med branchen for at sikre 

input til arbejdet.
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Stakeholder forum og arbejdsprogram 2020

▪ BEREC afholder årligt et Stakeholder Forum.

▪ Næste forum afholdes den 16. oktober i Bruxelles.

▪ Her skal bl.a. diskuteres BEREC’s arbejdsprogram for 2020.

▪ På https://erhvervsstyrelsen.dk/nyheder-fra-berec-og-irg lægger 

ERST links til høringer og andet relevant materiale fra BEREC.

▪ En god kilde til arbejdet i BEREC er de debriefings, der finder sted 

efter hvert Plenar – næste gang 10. oktober.

▪ Videoer af debriefings kan findes på BEREC’s YouTube-kanal.
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https://erhvervsstyrelsen.dk/nyheder-fra-berec-og-irg


Spørgsmål?
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3) Orientering fra TDC
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4) Eventuelt

- Næste møde i NGA-forum
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