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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Referat fra møde i NGA-forum, onsdag den 21. august 2019 

 

Deltagere 

TDC: Christian Halgreen og Uffe Hebbelstrup Larsen. 

Telenor: Kenneth Jarnit (formand), Jens Åge Holm (via VCF) 

og Lars Marcus (via VCF). 

Telia:  Laila Sylvesta Jensen. 

SE/Stofa:  Niclas Renberg Gregersen (via VCF). 

Gigabit:  Mads Bennedbæk og Baldur Norddahl. 

Fiberby:  Dennis Bech. 

Global Connect: Jens Mikél Jensen. 

Fastspeed:  Jens Raith. 

Dansk Energi:  Christian Berg. 

Dansk Erhverv:  Poul Noer. 

Dansk Industri:  Morten Kristiansen. 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Mette Mølsted, Mette Merkel 

Brandt, Theis Dekkers Gjedsted, Thorbjørn Bendix 

Kleif, Alexander Kjærgaard og Charlotte Stausholm. 

 

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-branche-
møde 

4. Eventuelt 
a. Næste møde i NGA-forum 
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Ad 1. Velkomst 

Formanden bød velkommen, hvorefter fulgte en kort præsentationsrunde 

af hensyn til nye mødedeltagere. 

 

Formanden orienterede kort om en evaluering af NGA-forums dialog-

form og format, som Erhvervsstyrelsen, TDC og formanden havde fore-

taget. Formanden oplyste, at drøftelserne overordnet havde drejet sig 

om, hvordan man i højere grad kan sikre en mere aktiv dialog på bran-

chemøderne, og at man derfor generelt vil opfordre branchen til at melde 

emner ind til dagsordenen og/eller til at holde oplæg. Formanden oply-

ste, at styrelsen på baggrund af evalueringen fremadrettet vil orientere 

og involvere branchen på NGA-forum i det arbejde, som styrelsen vare-

tager i BEREC-regi. Formanden oplyste derudover, at det også var ble-

vet drøftet, om TDC’s kabel-tv-net skal inddrages i dialogen i relation til 

NGA-forum, men at der ikke havde været enighed herom, idet TDC 

mente, at fokus skulle bevares på regulerede forhold, eller at der alterna-

tivt skulle åbnes op for dialog vedrørende acces-markedet generelt. Fast 

på dagsordenen vil der dog fortsat være et orienteringspunkt fra TDC om 

eventuelt senest afholdte coax-branchemøde. Formanden oplyste ende-

lig, at der havde været enighed om generelt at invitere de branche-/inte-

resseorganisationer, som repræsenterer selskaber, der aftager regulerede 

netadgangsprodukter af TDC, med på møderne i NGA-forum. Forman-

den bemærkede hertil, at såvel Dansk Erhverv som Dansk Industri som 

noget nyt deltog på mødet. 

 

Ad 2.a. Status for markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne 

Erhvervsstyrelsen orienterede om status for styrelsens markedsundersø-

gelser på bredbåndsmarkederne, herunder om styrelsens tidsplan for hhv. 

offentliggørelse af relevante rapporter, undersøgelser og analyser frem 

mod forventet høring over markedsafgørelser i efteråret 2020. 

 

Erhvervsstyrelsen redegjorde kort for de vigtigste tendenser vedrørende 

markedssituationen på bredbåndsmarkedet, herunder de geografiske for-

skelle i selskabernes markedsandele og stigningen i afsætningen af høj-

kapacitetsforbindelser. 

 

Erhvervsstyrelsen orienterede endelig om styrelsens overvejelser i rela-

tion til produktmarkedsafgrænsning, herunder om eventuelle opdelinger 

af markedet. For yderligere til dette punkt, henvises der til styrelsens 

præsentationsslides. 

 

Erhvervsstyrelsen bekræftede på forespørgsel fra Fastspeed, at der vil 

blive igangsat en konkurrencemargin-analyse, forventeligt i løbet af ef-

teråret. 

 

Ad 2.b. TDC’s kabel-tv-net – ESRT igangsætter en evaluering af ad-

gangen 

Erhvervsstyrelsen orienterede om, at styrelsen vil igangsætte en evalue-

ring af TDC’s kommercielle aftale om adgang til selskabets kabel-tv-net. 

Markedsafgørelsen indeholder som bekendt en række ”rumleriller”, som 
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den kommercielle aftale skal holde sig inden for. Styrelsen oplyste, at 

formålet med evalueringen er, at den skal danne grundlag for at vurdere, 

om styrelsen i forbindelse med den kommende runde af markedsunder-

søgelser på bredbåndsmarkedet skal pålægge TDC (såfremt TDC udpe-

ges som SMP-udbyder) forpligtelser i forhold til kabel-tv-nettet. Styrel-

sen oplyste, at man ifm. evalueringen bl.a. ville se på forhold som priser, 

TDC’s afholdelse af branchemøder, forhandling med selskaber og vide-

reudvikling af produkter.  

 

Erhvervsstyrelsen bekræftede på forespørgsel fra Telenor, at også forde-

lingen mellem forskellige selskaber, der er på TDC’s kabel-tv-net, spil-

ler en rolle ifm. styrelsens evaluering. Styrelsen tilføjede i den forbin-

delse, at der også generelt vil blive set til en eventuel anvendelse af de 

nye værktøjer fra Kodeks, som fx reglerne om tilsagn. Styrelsen bekræf-

tede på forespørgsel fra Fastspeed, at engroskunderne på TDC’s kabel-tv 

er meget velkomne til at fremkomme med bemærkninger, men at styrel-

sen også agter at invitere til individuelle møder. 

 

Erhvervsstyrelsen orienterede endelig om den foreløbige tidsplan for 

evalueringen. For yderligere til dette punkt, henvises der til styrelsens 

præsentationsslides. 

 

Ad 2.c. Kort om tilsyn med TDC’s KPI samt kompensationsudbeta-

ling – marked 3a og 3b 

Erhvervsstyrelsen redegjorde kort for TDC’s forpligtelse til kvartalsvis 

at offentliggøre KPI’er vedrørende en række forskellige serviceforhold 

for såvel selskabets eksterne som interne afsætning. 

 

Erhvervsstyrelsen orienterede derpå om, at styrelsen den 29. marts 2019 

havde afrundet en større gennemgang af TDC’s samlede aftalekom-

pleks/standardtilbud på marked 3a og 3b, og som bl.a. havde omfattet en 

nærmere gennemgang af TDC’s SLA’er og kompensationsvilkår. 

 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen i forlængelse af ovenstående 

havde fundet anledning til at bede TDC om en redegørelse for selskabets 

samlede opgørelser af kompensation for 2018, idet styrelsen i forbin-

delse med et KPI-tilsyn havde konstateret en række måneder med svigt 

(ikke-opfyldelse af SLA-mål). Styrelsen er pt i dialog med TDC om 

denne redegørelse samt om udeståender, ligesom styrelsen oplyste, at til-

synet med TDC’s KPI’er samt eventuelle kompensationsudbetalinger 

fortsætter som et løbende kvartalsvis tilsyn. For yderligere til dette 

punkt, henvises der til styrelsens præsentationsslides. 

 

TDC oplyste hertil, at selskabet havde et udestående ift. konstaterede fejl 

i det script, som ligger til grund for KPI-målinger ved bestillinger af rå 

fiber og GIG, men at man ville få rettet op på fejlen og forventeligt fulgt 

op med en nærmere specifikation af fejlårsager senest i uge 46.  
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Ad 2.d. Kort om ERST’s aktuelle BEREC-arbejde 

Erhvervsstyrelsen orienterede kort om, at styrelsen deltager i en række 

arbejdsgrupper i BEREC, der skal udarbejde retningslinjer for en harmo-

niseret anvendelse af Kodeks. Styrelsen deltager aktivt i arbejdet sam-

men med Energistyrelsen og holder løbende workshops med branchen 

for at sikre input til retningslinjerne. 

 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at BEREC årligt afholder et Stakeholder Fo-

rum, og at det kommende forum er fastlagt til den 16. oktober 2019 i 

Bruxelles. Styrelsen oplyste, at branchen altid kan holde sig orienteret 

om aktuelle høringer eller andet relevant materiale fra BEREC på styrel-

sens hjemmeside eller fra de debriefings, der finder sted efter hvert Ple-

nar og kan findes som videoer på BEREC’s YouTube-kanal. For yderli-

gere til dette punkt, henvises der til styrelsens præsentationsslides. 

 

Telia spurgte til Erhvervsstyrelsens konkrete interesser i de arbejdsgrup-

per, hvor styrelsen deltager som draftere (dvs. med-skribenter). Styrel-

sen har generelt valgt at deltage i arbejdsgrupperne som med-skribenter, 

fordi det giver bedre mulighed for at præge retningslinjerne. Styrelsen 

har – sammenlignet med en række andre af EU-landene – en mere fleksi-

bel og ”light touch” tilgang i forhold til behovet for regulering og 

fremme af kommercielle løsninger. Fx på standardtilbud, hvor visse 

lande ønsker, at kravene til standardtilbud udformes med meget speci-

fikke retningslinjer, der arbejder styrelsen for at retningslinjerne bliver 

mere overordnede, så kravene kan tilpasses ift. de konkrete markedsfor-

hold eller kan løses af branchen selv gennem kommercielle forhandlin-

ger.  

 

Formanden kvitterede positivt for oplægget og udtrykte en generel inte-

resse for orientering om de forskellige spor i BEREC, dvs. hvad der er i 

spil, og hvad der indholdsmæssigt rører sig.  

 

Gigabit spurgte, om der i relation til Kodeks’ bestemmelser om saminve-

stering bl.a. tænkes på samgravning, og om man kunne forvente regler 

herom i teleloven. Erhvervsstyrelsen svarede, at det i høj grad handler 

om de processer, der opstilles forud for udrulning af net, hvor det er mu-

ligt at få en lempeligere regulering, hvis andre selskaber inviteres med i 

investeringen. Der vil blive udmøntet regler herom i teleloven, men dette 

implementeringsarbejde hører under Energistyrelsen. 

 

Erhvervsstyrelsen oplyste på forespørgsel fra Dansk Energi, at referen-

cerammen for definitionen af very high capacity network (VHCN) vil 

være FttH-netværk, men at den konkrete betydning ift. Kodeks og stats-

støtte afventer de nærmere BEREC-retningslinjer herom. Styrelsen oply-

ste, at der muligvis ville komme en høring af stakeholders ift. FttH. 

 

Ad 3. Orientering fra TDC 

TDC berettede i en lidt ændret rækkefølge for punkterne a.-d. Der henvi-

ses generelt for disse punkter til TDC’s præsentationsslides, som i vidt 

omfang indeholder de informationer, der blev givet på mødet. 
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Ad 3.a. TDC’s kobberaktiviteter 

På spørgsmålet om, hvor hurtigt TDC forventer at udfase kobber, sva-

rede TDC, at selskabet stadig har kobber-kunder, som man gerne vil ser-

vicere, men at fokus og selskabets investeringer ligger på fiber. 

 

I forbindelse med TDC’s status for VPLUS oplyste TDC, at der er 

VPLUS-kort på godt 1.300 fremskudte indkoblingspunkter, men at kor-

tene kun kan benyttes, hvor afstanden til slutkunden er kort (pga. hurtig 

dæmpning i kobbernettet). TDC anslog, at der maksimum måtte være ca. 

400 meter fra det fremskudte indkoblingspunkt og frem til slutkunden. 

Der er nu implementeret nye hastigheder for VPLUS. 

 

Ad 3.b. TDC’s fiberaktiviteter 

I forbindelse med orienteringen om TDC’s fibernetudvikling oplyste 

selskabet, at der var etableret ca. 3.500 adresser i Hvidovre og nu white-

listet ekstra 27.460 adresser på landsplan. TDC orienterede om, at der er 

etableret en selvstændig enhed i TDC, ”Fiberfabrikken”, der skal stå for 

udrulningen. Formålet med Fiberfabrikken er at forbedre leveringspræci-

sion samt øge fokus på etagebyggerier. TDC korrigerede i forhold til den 

præsenterede slide 4, at det endnu ikke i Roskilde, Aarhus, Vanløse, 

Hvidovre, Valby eller Amager var muligt at aftage produkter fra Super-

Fiber. 

 

På forespørgsel fra GlobalConnect bekræftede TDC, at selskabet tilby-

der de samme SLA’er til de erhvervskunder, som skal have samme ser-

vices som privatkunder. 

 

I relation til punktet om videreudvikling samt evt. aktualisering af 

VULA-fiber på marked 3a oplyste TDC, at selskabet ikke har planer 

om at introducere et sådan. Fokus ligger mere på at sikre, at der er fysisk 

mulig adgang. TDC sikrer således i dag, hvor der placeres splittere, at al-

ternative selskaber har mulighed for samhusning. Ifølge TDC er der ind-

til videre ikke opstået situationer, hvor det har vist sig nødvendigt at 

etablere en virtuel adgang. 

 

På spørgsmål fra Telenor om, hvorfor dette punkt var på dagsordenen, 

forklarede TDC, at dette skyldtes en opfordring fra Erhvervsstyrelsen, 

men at TDC i øvrigt fandt, at det var et godt tidspunkt at gøre status. 

 

På spørgsmål fra Dansk Energi og Fastspeed oplyste TDC, at en evt. 

prissætning af VULA fiber på marked 3a vil skulle ske efter LRAIC og 

forventeligt til samme pris som fiber BSA, fratrukket backhaul. Dette 

var i sin tid tilgangen til prisudmøntningen af VULA kobber. 

 

Telenor spurgte, om der findes nogen, og i så fald hvor mange selskaber 

med få kunder, der benytter fysisk netadgang på fiber. TDC bekræftede 

dette, og at det vedrørte selskaber, der ikke var ejet af TDC. Selve antal-

let af forbindelser er ifølge TDC fortroligt og kunne derfor ikke oplyses. 
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TDC orienterede derudover om forskellige aktuelle fiber-projekter. For 

nærmere information henvises til slide 6-7 og 9-10 i TDC’s præsentati-

onsslides. 

 

Ad 3.c. Status for TDC’s whitelists i relation til spørgsmålet om ret-

visende oplysninger 

TDC redegjorde iht. selskabets præsentationsslides og opfordrede – hen-

ledt til tidligere bemærkninger på NGA-forum fra Fibia – om generelt at 

blive orienteret, hvis branchen oplever konkrete tilfælde, hvor whitelist-

oplysningerne ikke stemmer overens med de faktiske forhold. TDC op-

lyste, at selskabet ikke havde modtaget sådanne oplysninger eller klager, 

siden emnet sidst blev diskuteret på NGA-forum i oktober 2018.  

 

På vegne af Fibia nævnte Danske Energi, at selskabet muligvis havde 

bemærkninger, og at der i så fald ville blive taget direkte kontakt til TDC 

herom. 

 

Ad 3.d. Opsummering samt evt. aftaler fra TDC’s seneste coax-

branchemøde 

TDC oplyste, at der senest havde været et coax-branchemøde den 17. 

juni 2019, og at det næste møde er berammet til den 11. november 2019. 

 

TDC berettede iht. selskabets præsentationsslides, hvoraf det bl.a. frem-

gik, at fokuspunkterne havde været 1) løsning i relation til to tjenesteud-

bydere på samme linje, 2) coax BSA lag 2-produkt samt 3) TDC’s pris-

struktur for coax BSA. TDC oplyste, at der fsva. det sidste punkt havde 

været rejst kritik af TDC’s prisstruktur, hvorfor TDC på det næste bran-

chemøde vil tage emnet op og fremlægge selskabets forslag og tanker. 

 

Gigabit spurgte, om det var muligt at anvende eget modem/slutbrugerud-

styr ifm. en coax BSA fremfor at anvende TDC’s. Dette havde ifølge 

TDC endnu ikke været et prioriteret punkt, men der ville blive kigget på 

det i fremtiden. 

 

Ad 4.a. Næste møde i NGA-forum 

Det blev aftalt at holde et nyt møde i NGA-forum inden jul. Datoen for 

det næste møde er i mellemtiden blevet fastlagt til tirsdag den 19. no-

vember 2019, kl. 10-12 i Erhvervsstyrelsen. 

 

 


