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Referat fra møde i NGA-forum, tirsdag den 19. november 2019 

 

Deltagere 

TDC: Christian Halgreen. 

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

og Lars Marcus (via VCF). 

Telia:  Lasse Jarlskov. 

Norlys: Niclas Renberg Gregersen, Josefine Kofoed Christian-

sen og Lasse Pilsmark Kaldahl. 

Gigabit:  Mads Bennedbæk og Baldur Norddahl. 

Fiberby:  Jens Fauring og Asbjørn Sloth Tønnesen. 

Fastspeed:  Jacob Bang. 

Fibia:  Poul-Erik Speyer Jakobsen. 

Dansk Energi:  Morten Baadsgaard Trolle. 

Dansk Industri:  Morten Kristiansen. 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Jette Plenge Jakobsen, Frederik 

Rygaard, Theis Dekkers Gjedsted, Chen Wan og Char-

lotte Stausholm. 

 

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. of-

fentliggjorte servicemål (SLA’er). 
3. Orientering fra TDC: 

a. TDC’s kompensationsudbetalinger fsva. ikke-efterlevede service-
mål. 

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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Ad 1. Velkomst 

Formanden bød velkommen, hvorefter fulgte en kort præsentationsrunde 

af hensyn til nye mødedeltagere. 

 

Ad 2.a. Kollektivt organiserede kunder 

ERST opsummerede kort fra Erhvervsstyrelsens Rapport om udviklingen 

på detailmarkedet for bredbånd fra juni 2019 fsva. de overvejelser, som 

styrelsen fandt kunne være relevante at gøre sig ift. håndteringen af kol-

lektivt organiserede kunder, jf. nærmere herom i ERST’s præsentations-

slides. 

 

På spørgsmål fra Gigabit oplyste ERST, at emnet omkring kollektivt or-

ganiserede kunder var bragt på dagsordenen på opfordring fra Tele-

nor/formanden mhp. at få en drøftelse med og evt. input fra branchen om 

konkrete og målbare kriterier, herunder en vurdering af, om der var an-

ledning til at afholde en særskilt workshop om emnet. ERST oplyste, at 

håndteringen af kollektivt organiserede kunder kan have betydning for, 

hvordan markedet skal afgrænses og derpå de konkurrencemæssige for-

hold.  

 

På spørgsmål fra Fiberby oplyste ERST, at styrelsen inden jul vil sende 

et udkast til produktmarkedsafgrænsning i branchehøring, men at styrel-

sen fortsat gerne modtager input fra branchen og også gerne vil facilitere 

en workshop om emnet, efter at styrelsen har sendt udkastet i høring. 

ERST pointerede, at en workshop imidlertid vil være afhængig af, at 

branchen selv bidrager med indhold og oplæg, men at styrelsen gerne vil 

lægge op til en sådan ifm. en eventuel præsentation af styrelsens udkast 

til markedsafgrænsning. 

 

Dansk Energi påpegede, at en problematik ift. håndteringen af kollektivt 

organiserede kunder kunne være, at nogle udbydere ”skifter kasket”. Fi-

bia fremhævede udfordringen i at fastlægge, hvornår en aftale er kollek-

tiv, og hvornår den er individuel. ERST bekræftede, at dette indgik i sty-

relsens overvejelser. Telia bemærkede til emnet, at det afgørende vil 

være, hvem der har ejerskabet. Dansk Energi tilsluttede sig dette syns-

punkt. 

 

Ad 2.b. Igangværende BEREC-arbejde 

ERST oplyste om styrelsens igangværende BEREC-arbejde, hvor der er 

fokus på de retningslinjer (guidelines), som BEREC skal udarbejde som 

led i udmøntningen af det nye telekodeks. Der er pt. fem aktuelle hørin-

ger over udkast til guidelines, jf. nærmere herom i ERST’s præsentati-

onsslides.  

 

ERST opfordrede branchen til at holde sig orienteret på BEREC’s hjem-

meside https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_pub-

lic_consultations/ og til at bidrage med høringssvar (gerne med ERST 

som cc-modtager). 

 

https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/
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For yderligere baggrundsinformation til emnet kan der i øvrigt henvises 

til ERST’s referat fra møde i NGA-forum den 21. august 2019, hvilket er 

tilgængelig på styrelsens hjemmeside. 

 

Ad 2.c. Konkurrencetilsyn 

i. TDC’s prisregulerede netadgangsprodukter 
ERST oplyste om styrelsens løbende tilsyn med TDC’s netadgangspro-

dukter, som er underlagt priskontrolforpligtelse og enten er pålagt at 

følge LRAIC-regulerede maksimalpriser, jf. styrelsens gældende 

LRAIC-prisafgørelse, eller priser, der er dokumenterede efter historiske 

omkostnings metode (HO-metoden).  

 

ERST har gennemført et større tilsyn ift. de regulerede produkter. Tilsy-

net har ikke givet anledning til nævneværdige bemærkninger. TDC’s 

LRAIC-regulerede produkter for 2019 er blevet gennemgået ved hjælp 

af en semi-automatiseret proces i styrelsens tilsynsværktøj. I forbindelse 

med den nye LRAIC-model er tilsynsprocessen blevet indtænkt således, 

at automatiseringen i tilsynsværktøjet højnes. På sigt vil værktøjet blive 

offentliggjort på styrelsens hjemmeside, hvormed TDC’s engroskunder 

selv kan foretage priseftersyn. ERST’s kontrol med priser/gebyrer fastsat 

efter HO-metoden er mere tidskrævende og baserer sig på en række for-

trolige oplysninger fra TDC om selskabets omkostningsdokumentation. 

Styrelsen har derfor i sit tilsyn valgt primært at fokusere på de 10 mest 

omsættende tjenester, hvoraf den mindst omsættende tjeneste blandt de 

10 udvalgte vedrører en nettoomsætning på 79.000 kr.  

 

På spørgsmål fra Fastspeed om, hvor lang tids historik, der lægger til 

grund for TDC’s HO-priser, oplyste TDC, at omkostningsgrundlaget 

stammer fra 2018. 

 

For nærmere information til punktet henvises til ERST’s præsentations-

slides. 

 

Ad 2.c. Konkurrencetilsyn 

ii. TDC’s performances (KPI’er) og kompensationspligt ift. offent-
liggjorte servicemål (SLA’er) 

ERST orienterede om styrelsens løbende tilsyn med TDC’s performan-

ces/efterlevelse af fastlagte servicemål for regulerede produkter. Service-

målene omfatter systemadgang, levering, fejlafhjælpning og migrering.  

 

ERST oplyste, at TDC iht. gældende markedsafgørelser er forpligtet til 

kvartalsvis at offentliggøre såkaldte KPI’er (Key Performance Indica-

tors) for såvel selskabets eksterne som interne afsætning, samt automa-

tisk at udbetale kompensation uden unødig forsinkelse, hvis servicemål 

ikke overholdes. Denne type kompensation kaldes typisk for en Service 

Level Guarantee (SLG). Fsva. systemadgang har TDC en pligt til kvar-

talsvis at foretage en kompensationsopgørelse med udbetaling den efter-

følgende måned. Fsva. de øvrige serviceforhold skal TDC månedligt op-

gøre kompensationstilfældene med udbetaling den efterfølgende måned. 

 



 4/6 

 

 

ERST oplyste, at styrelsen ifm. tilsynet med TDC’s performances i 2018 

havde konstateret problemer med efterlevelse primært i relation til leve-

ringstider for rå kobber og -fiber samt for eBSA og fiber BSA, men også 

ift. systemadgang (svartider samt ”script-fejl”). For nærmere informa-

tion, herunder om TDC’s kompensationsudbetaling, henvises til ERST’s 

referat samt præsentationsslides fra hhv. ERST og TDC fra møde i 

NGA-forum den 21. august 2019, hvilket er tilgængelig på styrelsens 

hjemmeside. 

 

Fsva. ERST’s 2019-tilsyn (til og med Q3) oplyste styrelsen, at proble-

merne mest markant (og stadigt) koncentrerede sig om leveringstider for 

hhv. rå fiber og fiber BSA, ligesom ”script-fejl” fortsat gav anledning til 

en række dårligere, modificerede eller ikke-udarbejdede interne KPI’er 

for systemadgang på tværs af produkter. ERST oplyste, at styrelsen bl.a. 

havde bedt TDC om en nærmere redegørelse og status for selskabets 

kompensationsudbetalinger, og at styrelsen særligt havde hæftet sig ved 

meget dårlige performances for levering af rå fiber og fiber BSA, jf. 

nærmere herom i ERST’s præsentationsslides. ERST oplyste, at TDC 

havde sendt styrelsen en redegørelse og status over selskabets kompen-

sationsudbetalinger. Materialet indeholder bl.a. fortrolige oplysninger 

fsva. de enkelte engroskunders kompensation, men indeholder også 

TDC’s generelle forklaring og redegørelse. ERST gav derpå ordet til 

TDC mhp., at selskabet kunne uddybe de påpegede forhold. ERST un-

derstregede afslutningsvis, at styrelsen fortsat agter at føre et løbende 

KPI-tilsyn med TDC samt med selskabets kompensationsudbetalinger, 

herunder at disse fremadrettet bliver udbetalt automatisk og uden unødig 

forsinkelse iht. TDC’s forpligtelser i gældende markedsafgørelser. 

    

Ad 3.a. TDC’s kompensationsudbetalinger fsva. ikke-efterlevede 

servicemål 

TDC beklagede, at selskabet ikke fsva. de identificerede forhold havde 

kunne efterleve sine servicemål, og oplyste, at TDC desværre heller ikke 

havde levet op til sine forpligtelser om rettidig opgørelse og udbetaling i 

2019. TDC oplyste, at kompensationsudbetaling for Q1 var blevet kredi-

teret selskabets kunder den 12.juni 2019, at kompensationsudbetaling for 

Q3 først var blevet krediteret kunderne den 14. november 2019, og at 

kompensationsudbetaling for Q2 endnu ikke var sket, men ville blive 

krediteret kunderne i uge 47.  

 

TDC oplyste, at de identificerede forhold har ført til en øget opmærk-

somhed hos selskabet på, at kompensationsbeløb skal krediteres i måne-

den efter opgørelse. TDC bemærkede i den forbindelse, at kompensati-

onsopgørelsen – på nær for oppetid – skal ske månedligt, hvilket TDC 

måtte anerkende, at selskabet ikke havde levet op til. TDC bemærkede, 

at der imidlertid ikke var blevet rykket for kompensationsopgørelse eller 

-udbetaling fra selskabets engroskunder. På forespørgsel oplyste TDC, at 

selskabet ikke for nuværende havde udbetalt kompensation til Nuuday. 

 

Der var generelt i branchen en stor utilfredshed med TDC’s manglende 

efterlevelse af fastlagte servicemål, herunder særligt TDC’s markant 
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dårlige performances for levering af rå fiber og fiber BSA. Fibia spurgte 

i den forbindelse, hvorvidt ERST ifm. sit tilsyn også har fokus på TDC’s 

forpligtelse om ikke-diskrimination. ERST bekræftede, at dette indgår i 

styrelsens tilsyn, men at det ikke var taget med som fokus for styrelsens 

præsentationsslides. ERST oplyste i den forbindelse, at TDC er forplig-

tet til at offentliggøre KPI’er for såvel selskabets eksterne som interne 

afsætning, og at KPI’erne er offentliggjort på TDC’s hjemmeside. 

 

Telenor og Telia gav udtryk for, at tallene efter deres opfattelse viser, at 

TDC’s kompensationsforpligtelse ikke er tilstrækkelig incitamentsfrem-

mende.  Gigabit spurgte TDC, hvornår selskabet konkret forventer at 

kunne efterleve eller levere bedre op til sine servicemål. TDC svarede, at 

selskabet håber på en bedre performance fra og med oktober måned. Fi-

berby opfordrede TDC til at angive flere nuancer i selskabets KPI-

opgørelser således, at det fx kunne ses, med hvilke leveringstider de 

ikke-efterlevede SLA’er fordeler sig. 

 

For nærmere information til punktet henvises til TDC’s præsentationssli-

des. 

 

Ad 3.b. TDC’s redegørelse for årsager til system ”scriptfejl” fsva. 

oppetider og svartider 

TDC redegjorde nærmere for de fejlårsager, som har ligget til grund for 

system ”script-fejl” fsva. oppetider og svartider. 

 

TDC oplyste, at fejlen består i, at scriptet, der emulerer en medarbejders 

ordreafgivelse, ikke ændres i forbindelse med ændringer i Columbus- 

grænsefladen. Dette er et kendt problem, når man med et script emulerer 

en persons håndtering af en mand-maskine-grænseflade; det undgås med 

en XML-grænseflade. I Q1 2019 blev der ikke reageret tilstrækkelig hur-

tigt på disse ændringer på grund af en uheldig kombination af person-

skifte og organisationsændring, hvor overvågning af scriptet ikke blev 

gennemført. Dette er der rettet op på. TDC ser dog stadig i de følgende 

kvartaler, at der er tidsrum, hvor scriptet fejler, men oplyste samtidig, at 

overvågningen sikrer, at der rettes op på forholdet inden for få dage, og 

at KPI-rapporteringen derfor stadig er valid og ikke behæftet med modi-

ficeringer. 

 

For nærmere information om emnet henvises der til TDC’s præsentati-

onsslides. 

 

Ad 3.c. TDC’s fiberaktiviteter 

i. Fibernet-udrulning 

TDC orienterede iht. selskabets præsentationsslides, hvortil der henvises. 

 

Der var flere selskaber blandt branchen, der fandt det misvisende, når 

TDC som kampagnetilbud ifm. fiberudrulning tilbyder husstande ”gratis 

tilslutning” (inkl. KAP) til selskabets fibernetværk, da slutkunderne fort-

sat typisk skal betale en oprettelsespris, når de køber et bredbåndsabon-

nement. Dette giver en kommunikationsudfordring, da kunderne tror, at 
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både tilslutning til nettet og oprettelse af et bredbåndsabonnement er gra-

tis. TDC forklarede, at det omhandlede kampagnetilbud betyder, at kun-

den gratis kan få lagt en fibertilslutning ind i huset/ejendommen. Ved en 

efterfølgende ibrugtagning til en bredbåndstjeneste, vil tjenesteudbyde-

ren blive opkrævet en oprettelsespris, der prismæssigt vil afhænge af, om 

der etableret et KAP-stik.  

 

Ad 3.c. TDC’s fiberaktiviteter 

ii. Whitelists 
TDC orienterede iht. selskabets præsentationsslides, hvortil der henvises. 

 

Fibia anerkendte, at fiber-whitelisten var blevet mere retvisende. 

 

Ad 3.d. TDC’s kobberaktiviteter 

i. Status for VPLUS 
TDC orienterede iht. selskabets præsentationsslides, hvortil der henvises. 

 

TDC oplyste supplerende, at man kan tage fat i sin account manager, 

hvis man har brug for nye modems til at håndtere de højere hastigheder, 

samt på spørgsmål fra Gigabit, at anvendelse af VPLUS kræver vecto-

ring-teknologi. 

 

Ad 3.d. TDC’s kobberaktiviteter 

ii. Status for de-shaping 
TDC orienterede iht. selskabets præsentationsslides, hvortil der henvises. 

 

Ad 3.e. Orientering fra seneste coax-branchemøde 

TDC orienterede iht. selskabets præsentationsslides, hvortil der henvises. 

 

Ad 4.a. Næste møde i NGA-forum 

Det blev aftalt at gå efter at holde nyt møde i NGA-forum i slutningen af 

februar 2020. Datoen vil blive meldt ud senere. 

 

 


