
 

 

Hovedpunktsreferat fra mødet den 2. oktober 2015 i Fiberarbejdsgruppen 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Telia: Daniel Brun Jørgensen 

Telenor: Kenneth Jarnit og Per Nesager Toft 

TDC: Erik Bisgaard Jensen, Allan Bartroff og Christian Halgreen 

SE/Stofa: Morten Kristiansen og Niclas Renberg Gregersen 

Hiper: Nicolai Lamborg og Simon Skals 

Gigabit: Baldur Norddahl 

Dansk Energi: Christian Berg 

GlobalConnect: Tom Heyman Zinckernagel 

Dong Energy: Nils Jakobsen 

Erhvervsstyrelsen: Ebbe Brigsted, Tine Meyer og Mette Merkel Brandt 

 

Dagsorden: 

 

1. Kort gennemgang af Erhvervsstyrelsens oprindelige notat om et VULA-

produkt baseret på fiber (v/ Erhvervsstyrelsen) 

2. Gennemgang af Fiber eBSA-produktet og mulige tilpasninger i forhold 

til et VULA FTTH produkt (v/ TDC) 

3. Planlægning af den videre proces (v/ formanden) 

4. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen. 

  

Mødet startede indledningsvist med en kort bordrunde, hvor mødedeltagerne 

præsenterede sig selv. 

 

Ad 1. Kort gennemgang af Erhvervsstyrelsens oprindelige notat om et 

VULA-produkt baseret på fiber (v/ Erhvervsstyrelsen) 
Erhvervsstyrelsen gennemgik kort styrelsens notat om VULA på access-fiber fra 
august 2012. Notatet var vedhæftet referatet fra sidste møde og findes derfor på 
styrelsens hjemmeside. 
 
Styrelsen lagde i forbindelse med gennemgangen blandt andet vægt på, at der er 
sket meget, siden Erhvervsstyrelsen traf afgørelse på engrosmarkedet for fysisk 
netværksinfrastrukturadgang (det tidligere marked 4) i august 2012, som notatet 
bygger på. Arbejdsgruppen skal derfor ikke lade sig begrænse af de 
”cornerstones”, der er beskrevet i notatet, men kan bruge dem som inspiration. 
 
Notatet indeholder udover ”cornerstones” tre yderligere punkter til overvejelse 
(forpligtelsens udstrækning, samspil med adgangsforpligtelsen på ubundet fiber 
og flerudbyderadgang), der alle er relevante at analysere og vurdere i forhold til 
VULA på fiberplatformen. Styrelsen nævnte hertil, at de samme 
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problemstillinger har været drøftet i forhold til VULA på kobberplatformen, og 
at styrelsen meget gerne vil have input til dem i forhold til eventuel regulering.  
 

Ad 2. Gennemgang af Fiber eBSA-produktet og mulige tilpasninger i 

forhold til et VULA FTTH produkt (v/ TDC) 

TDC gennemgik kort selskabets Fiber BSA produkt. TDC oplyste, at set-up’et 

kan sidestilles med eBSA på kobber, men at der fx på driftssiden er forskel på 

fiber og kobber. Hvad angår DSLAM, benyttes samme udstyr til tilslutning af 

både kobber- og fiberforbindelser. Der henvises i sin helhed til den vedlagte 

præsentation fra TDC. 
 
TDC fortalte herefter overordnet om, hvordan et VULA-produkt baseret på fiber 
kan være, herunder hvilke ændringer der kan være behov for set i forhold til 
Fiber BSA. TDC oplyste blandt andet, at grunden til, at der i forhold til Fiber 
BSA er brug for POI0-adgang, er, at man dermed kommer uden om TDC’s 
opsamlingsnet, hvilket vil øge transparens samt mindske contention. TDC 
bemærkede yderligere, at man eventuelt kunne indføre en POI0-forpligtelse i 
tilknytning til Fiber BSA-produktet. Se vedlagte præsentation fra TDC. 
 
TDC anførte, at det ikke vil være relevant at overføre alt fra VULA baseret på 
kobber til VULA på fiber. Behovet for Fiber VULA kommer, hvor der ikke er 
adgang til (fysisk muligt) at opsætte udstyr. Efter TDC’s opfattelse bør det 
således være et alternativ, hvor man ikke kan få adgang til ”rå fiber”, og ikke et 
supplement, hvor man allerede kan få adgang hertil. TDC’s begrundelse herfor 
er, at Fiber VULA skal ikke modvirke støjproblemer som på kobber. Herudover 
er planlægnings- og varslingsregulering ifølge TDC ikke relevant for Fiber 
VULA, idet der i dette tilfælde ikke er tale om, at TDC begrænser adgangen til 
eksisterende infrastruktur. 
 

TDC bemærkede desuden, at arbejdsgruppen kan trække på de erfaringer, man 

har gjort sig i Norge, hvor Telenor i dag tilbyder adgang til et VULA-produkt 

baseret på fiber. Der henvises til de vedlagte standardtilbud. Produktet, der 

tilbydes i Norge, er ifølge TDC i hovedtræk det samme, som TDC kan levere, 

og minder meget om TDC’s FBSA. Såfremt der måtte være stemning for det i 

arbejdsgruppen, vil TDC gerne fortælle mere om produktet i Norge på et andet 

møde i arbejdsgruppen, eventuelt suppleret af Telenor fra Norge. 
 
Afslutningsvist fortalte TDC, at de ønsker VULA-produktet på fiber med 
henblik på at kunne udbygge deres fibernet, og ikke for at kunne ombygge deres 
fibernet. Gigabit spurgte i forhold dertil, om TDC vil udrulle XGPON. TDC 
oplyste, at selskabet holder øje med XGPON, men at det pt ikke er attraktivt 
grundet de meget høje priser for udstyr m.m. 
 
Telenor bemærkede, at reguleringen skal kunne rumme eksempelvis de samme 
protokoller, grænseflader, (priser), m.m. som for VULA på kobber for dermed at 
undgå kompleksitet. TDC var enig heri.  
 
SE/Stofa gjorde opmærksom på, at det vil være en væsentlig begrænsning, 
såfremt der ikke kan leveres analoge signaler til tv m.m. i nettet, da dette vil 
have rettighedsmæssige konsekvenser. TDC bemærkede, at det samme vil være 
gældende for TDC. 
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Ad 3. Planlægning af den videre proces (v/ formanden) 
Herefter blev det videre forløb drøftet, og der var i arbejdsgruppen stemning for, 
at arbejdsgruppen – uden TDC – afholder et møde, hvor AO’ernes ønsker til 
produktet kan diskuteres. Det blev aftalt, at mødet erstatter det allerede fastlagte 
møde i Fiberarbejdsgruppen den 6. november 2015. AO’erne vil til mødet have 
læst standardtilbuddene for det eksisterende VULA-produkt og FBSA-produkt. 
 
Efter mødet den 6. november 2015 vil gruppen have en uge til at udarbejde et 
notat med produktønsker m.m., som derefter sendes rundt til hele gruppen, inkl. 
TDC, senest den 13. november 2015.  
 
Det blev yderligere aftalt, at holde et nyt møde i Fiberarbejdsgruppen i uge 
48/49, således at TDC inden mødet har mulighed for at forholde sig til notatet 
med produktønsker m.m.  
 
Dette møde vil finde sted tirsdag den 1. december 2015 kl. 10-12. 
 

Ad 4. Eventuelt, herunder næste møde i arbejdsgruppen 
TDC oplyste under eventuelt, at hvis der var et ønske om PoI0-adgang på 
FBSA, kan man altid anmode om adgang, også selvom denne adgang ikke er 
reguleret. 
 
Som anført ovenfor vil det næste møde i arbejdsgruppen, dog uden deltagelse af 
TDC, finde sted fredag den 6. november 2015 kl. 10-13  
 
Den første del af mødet vil være et VULA-videreudviklingsmøde, mens anden 
halvdel af mødet vil være et møde i Fiberarbejdsgruppen. 
 
Næste møde i Fiberarbejdsgruppen, hvor også TDC deltager, vil være tirsdag 
den 1. december 2015 kl. 10-12. 

 
 
 
 


