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Dagsorden

1 Velkomst v/ formanden

2 Orientering fra ERST
a. Kollektivt organiserede kunder.

b. Igangværende BEREC-arbejde.

c. Konkurrencetilsyn:

i. TDC’s prisregulerede netadgangsprodukter.

ii. TDC’s performances (KPI’er) og kompensationspligt ift. offentliggjorte 

servicemål (SLA’er).

3 Orientering fra TDC
a. TDC’s kompensationsudbetalinger fsva. ikke-efterlevede servicemål.

b. TDC’s redegørelse for årsager til system ”scriptfejl” fsva. oppetider og svartider.

c. TDC’s fiberaktiviteter:

i. Fibernet-udrulning.

ii. Whitelists.

d. TDC’s kobberaktiviteter:

i. Status for VPLUS.

ii. Status for de-shaping.

e. Orientering fra seneste coax-branchemøde.

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

v/ formanden
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2. Orientering fra ERST
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Kollektivt organiserede kunder

v/ Theis Dekkers Gjedsted
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Ad pkt. 2. a.



• I detailrapporten efterspurgte ERST konkrete og målbare 

kriterier for en evt. opdeling af produktmarkedet.

• Hvis opdeling, så flere muligheder med forskellige svagheder.

• Enfamiliehuse og flerfamiliehuse?

• Ejerskab til infrastruktur eller ej?

• Størrelse/professionalisme af organiseret kunde?

• LAN?

• Mulige forskelle på detailmarkedet og engrosmarkedet.

• Slutbrugere eller udbydere.

Erhvervsstyrelsen 6

Organiserede kunder i produktafgrænsningen



Spørgsmål?
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Igangværende BEREC-arbejde

v/ Theis Dekkers Gjedsted
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Ad pkt. 2. b.



• BEREC fokuserer på kodeks-retningslinjer.

• Aktuelt 5 høringer om bl.a. bredbåndskortlægning og 

nettermineringspunkt. Høringsfrister fra 21. november til 5. 

december 2019.

• Også høring over reviderede netneutralitets-retningslinjer.

• Oversigt over igangværende høringer kan findes på BEREC's

hjemmeside: https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoi

ng_public_consultations/

• Opfordring til at bidrage. Send gerne svar cc. til ERST 

(postmar@erst.dk).

• Arbejdsprogram for 2020 vedtages i december 2019.
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Kodeks-retningslinjer

https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/
mailto:postmar@erst.dk


Spørgsmål?
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Konkurrencetilsyn
i. TDC’s prisregulerede netadgangsprodukter

v/ Chen Wan
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Ad pkt. 2. c.



• Erhvervsstyrelsen fører løbende tilsyn med priser fastsat 

efter LRAIC

• LRAIC-prisafgørelsen bliver sammenholdt med TDC’s prisregneark.

• Semi-automatiseret proces i dag.

• Løbende dialog med TDC vedr. afklaringer og præciseringer.

• Pris ID’er i den kommende LRAIC-model

• Bro mellem TDC ID og LRAIC ID.

• På sigt vil branchen kunne bruge værktøjet til gennemtjek.
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Gennemgang af TDC’s prisregneark for 2019 (LRAIC)



• Erhvervsstyrelsen fører også tilsyn med priser fastsat efter 

historiske omkostninger

• Indeholder fortrolige oplysninger fra TDC.

• Tidskrævende proces at kontrollere.

• Fuld rapport lægges op på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Gennemgang af TDC’s prisark for 2019 (Historiske omkostninger)



Spørgsmål?
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Konkurrencetilsyn
ii. TDC’s performances (KPI’er) og kompensationspligt 

ift. offentliggjorte servicemål (SLA’er)

v/ Charlotte Stausholm
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Ad pkt. 2. c.



• Erhvervsstyrelsen har gennemgået TDC’s opgørelse over 

KPI’er for regulerede netadgangsprodukter for 2019 (dvs. til 

og med Q3).

• Styrelsen har registreret en række tilfælde, hvor TDC ikke ses 

at have levet op til selskabets SLA-mål, og hvor TDC derfor 

som udgangspunkt har en pligt til at udbetale 

kompensation.
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TDC’s performances (KPI’er) og kompensationspligt ift. 

offentliggjorte servicemål (SLA’er)



• Erhvervsstyrelsen har bedt TDC om en redegørelse og status 

for selskabets kompensationsudbetalinger.

• Styrelsen har også bedt TDC om at svare på en række 

spørgsmål i relation til TDC’s interne performances for 

systemadgang, hvor ”script-fejl” angiveligt har medført 

gennemgående dårligere, modificerede eller ikke-

udarbejdede KPI’er for eBSA, VULA C og kobber.
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TDC’s performances (KPI’er) og kompensationspligt ift. 

offentliggjorte servicemål (SLA’er) – fortsat



Leveringstid:
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TDC’s performances (KPI’er) og kompensationspligt ift. 

offentliggjorte servicemål (SLA’er) – fortsat

Produkt/-type SLA-mål KPI (1.-3. kvartal 2019)

eBSA Standard:

- GIG

- GDS (u/ samprod.)

95% inden for:

- 20 arb.dage

- 18 arb.dage

Maj: 92%

August: 89%

Juni: 94%

Fiber BSA:

- GIG (hvor fiber er etabl.)

- GDS

95% inden for:

- 30 arb.dage

- 18 arb.dage

Februar-September:

75%, 86%, 47%, 88%, 

48%, 86%, 67% og 67%

April-September:

70%, 90%, 78%, 71%, 84% 

og 52%

Rå fiber (FttH):

- GIG (hvor fiber er etabl.)

95% inden for:

- 30 arb.dage Januar-September
(pånær Juli 100%):

92%, 89%, 80%, 86%, 

88%, 90%, 100%, 50% og 

50%



Systemadgang:

• TDC’s KPI’er internt på tværs af produkter (dvs. på eBSA, VULA C 

og kobber) er gennemgående dårligere, modificerede eller ikke-

udarbejdede pga. ”script-fejl”.

• TDC har fsva. September måneds KPI’er angivet, at fejlene dels 

er knyttet til en release-weekend, dels en ændring i Columbus.

• TDC har ift. det script, der tester oppetid og svartid lovet en 

nærmere specifikation af de fejlårsager, som ligger til grund for 

KPI’erne, herunder bl.a. for bestilling af rå fiber og GIG.
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TDC’s performances (KPI’er) og kompensationspligt ift. 

offentliggjorte servicemål (SLA’er) – fortsat

Produkt/system SLA-mål KPI (1.-3. kvartal 2019)

Kobber Svartid: ≤ 5 sekunder Januar-Februar: 6,3 & 5,6

Maj: 5,1

Juli: 6,4



Løbende tilsyn:

• 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 performances (KPI’er) og kompensationspligt ift. 

offentliggjorte servicemål (SLA’er) – fortsat



Spørgsmål?

Erhvervsstyrelsen 21



3. Orientering fra TDC
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4. Orientering fra seneste coax-
branchemøde
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5. Eventuelt

a. Næste møde i NGA-forum
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