
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Colt Telecom: John Frederiksen og Morten Føns 
Concepy: Stig Myken og Nicolai Lamborg 
Dong Energy Sales & Distribution: Nils Jakobsen 
Global Connect: Kim Harder 
TDC: Christian Frölich, Christian Halgreen og Allan  Bartroff 
Telenor: Kenneth Jarnit, Mads Hein, Simon Skals og Morten Peter-
sen 
Telia: Claus Birkmose, René Skjoldmose, Kristian Levinsen, Frede-
rik Siegumfeldt og Lars H. Jensen 
Erhvervsstyrelsen: Finn Petersen, Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, 
Jonas B. Østrup, Christoffer K. Giwercman og Tine Meyer 
 
 
Dagsorden: 

1. Velkommen 
2. Baggrunden for og formålet med VULA-forum, herunder drøftelse af 

kommissorium for VULA-forum 
3. Drøftelse af Erhvervsstyrelsens notat om vectoring 
4. Drøftelse af Erhvervsstyrelsens notat om VULA på fiber 
5. Forslag til dagsordenspunkter for næste møde samt drøftelse af tids-

punkt for kommende møder i VULA-forum 
6. Eventuelt 
7. Afrunding og tak for i dag 

 
Ad 1. Velkomst 
Finn Petersen bød velkommen. 
 
Ad 2. Baggrunden for og formålet med VULA-forum 
Finn Petersen gennemgik det udsendte udkast til kommissorium for VULA-
forum. 
 
Såvel Kenneth Jarnit, Telenor, som Christian Halgreen og Allan Bartrof, TDC, 
lagde vægt på, at VULA-forum også kan behandle andre emner med relation til 
VULA-produktet, end dem der er anført i kommissoriet. Det vil også være til-
fældet. 
 
Finn Petersen kunne herefter konstatere, at kommissoriet anses for godkendt. 
 

10. oktober 2012   
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I forlængelse heraf rejste Kennet Jarnit, Telenor, to emner, som ønskedes drøf-
tet. Der var opbakning hertil fra de øvrige deltagere. Det drejede sig om følgen-
de to emner: 
 
A. Proces for standardtilbud 
B. Beregning af pris for VULA 
 
Ad 2A. Proces for standardtilbud 
Kenneth Jarnit, Telenor, redegjorde for den proces, som TDC har lagt frem for 
udarbejdelse af standardtilbuddet for VULA, og anførte, at man generelt i bran-
chen ønskede mere tid, så der blev mulighed for en høring på baggrund af et ud-
kast til et standardtilbud. Christian Halgreen, TDC, udtrykte enighed i behovet 
for yderligere drøftelser. 
 
Finn Petersen gav til kende, at Erhvervsstyrelsen er positive overfor en udsættel-
se af fristen fra 1. november 2012 til fx 1. december 2012, men at det må bero 
på en anmodning med angivelse af tidsplan fra TDC. 
 
Det kan i den forbindelse oplyses, at TDC efter mødet har anmodet Erhvervssty-
relsen om udsættelse af fristen til 1. december 2012 med angivelse af følgende 
tidsplan: 
4. oktober: Dialogmøde (er afholdt) 
10. oktober: Frist for indsendelse af bemærkninger til TDC. TDC vil dog også 

i vides muligt omfang inddrage bemærkninger som måtte frem-
komme senere frem mod den 1. november 2012.  

1. november: Standardtilbud på marked 5 og 6 samt marked 4 eksklusiv VULA 
offentliggøres.    

1. november: Udkast til VULA til standardtilbud på marked 4 sendes til bran-
chen til kommentering. 

14. november: Frist for indsendelse af bemærkninger til TDC. 
3. december: Offentliggørelse og indsendelse af nye standardtilbud til Er-

hvervsstyrelsen. 
 
Erhvervsstyrelsen har accepteret denne tidsplan og dermed udsættelsen af fri-
sten til den 1. december 2012 – de facto 3. december 2012.  
 
Ad 2B. Beregning af pris for VULA 
Kenneth Jarnit, Telenor, redegjorde for selskabernes drøftelse på mødet hos 
TDC den 4. oktober 2012. Der er således tilkendegivelser fra selskaberne om, at 
en hastighedsbaseret pris formentlig ikke det mest optimale i forhold til, hvor-
dan VULA fungerer. Selskaberne vil således gerne have mulighed for at gå i  
dialog – fx i regi af en nedsat ad hoc-arbejdsgruppe – med henblik på eventuelt 
at komme med et fælles forslag til, hvordan VULA-prisen bedst beregnes. 
 
Finn Petersen kvitterede herfor. Selskaberne har fået til 1. november 2012 til at 
komme med et fælles forslag til, hvordan VULA-prisen bør beregnes. Erhvervs-
styrelsen vil indkalde til et møde i regi af en ad hoc-arbejdsgruppe. 
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Det kan i den forbindelse oplyses, at mødet finder sted onsdag den 24. oktober 
2012 kl. 14.30-16.30 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Køben-
havn Ø. Invitation til mødet er udsendt særskilt. 
 
Ad 3. Erhvervsstyrelsens notat om vectoring 
Helle B. Larsen redegjorde for Erhvervsstyrelsens notat om vectoring, herunder 
for tidsplanen for arbejdet, som indebærer, at Erhvervsstyrelsen i givet fald skal 
træffe afgørelse senest 1. november 2013, samt for processen for arbejdet, som 
indebærer, at der nedsættes en ad hoc-arbejdsgruppe. 
 
Særligt Telenor og Telia anførte, at tidsplanen forekommer unødigt stram og ik-
ke efterlader mulighed for at inddrage praktiske erfaringer med VULA. 
 
Helle B. Larsen redegjorde for baggrunden for den anførte tidsplan og tilkende-
gav samtidig, at styrelsen vil se på muligheden for at justere tidsplanen og der-
med give forberedelsesfasen mere tid, men også at den endelige tidsfrist for en 
eventuel afgørelse ligger fast via markedsafgørelsen. Erhvervsstyrelsen vil end-
videre invitere de interesserede til et møde i arbejdsgruppen i ugen efter efterårs-
ferien. 
 
Finn Petersen understregede, at perioden med mulighed for at indhøste erfarin-
ger med VULA selvsagt bliver kortere, når forslaget om en længere proces i 
forbindelse med standardtilbuddet imødekommes. 
 
Det kan i den forbindelse oplyses, at mødet finder sted onsdag den 24. oktober 
2012 kl. 9-11 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. In-
vitation til mødet er udsendt særskilt. 
 
Ad 4. Erhvervsstyrelsens notat om VULA på fiber 
Helle B. Larsen redegjorde for Erhvervsstyrelsens notat om VULA på fiber og 
lagde i den forbindelse vægt på, at første opgave bliver at identificere behovet 
for VULA på fiber. 
 
Christian Halgreen, TDC, anførte, at TDC ikke er interesseret i VULA på fiber 
på nuværende tidspunkt. 
 
Helle B. Larsen afrundede punktet med en opfordring til at deltage i den ad hoc-
arbejdsgruppe, som vil blive nedsat. Erhvervsstyrelsen vil indkalde til møde 
herom efter nytår. 
 
Ad 5. Næste møde 
Finn Petersen redegjorde for emner til dagsordenen for det næste møde. I hvert 
fald status for vectoring-gruppen og pris-gruppen er på dagsorden, mens TDC’s 
standardtilbud for VULA vil være på dagsorden på mødet inden jul.  
 
Selskaberne gav herudover udtryk for, at man gerne vil have møderækken fast-
lagt fx et halvt år frem. 
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Finn Petersen afrundede med at tilkendegive, at styrelsen sammen med et ho-
vedpunktsreferat fra mødet tillige vil udsende en oversigt over mødedatoer, dels 
i VULA-forum og dels i de tre nedsatte arbejdsgrupper (Pris, Vectoring og Fi-
ber). 
 
I forlængelse heraf har Erhvervsstyrelsen udarbejdet vedlagte oversigt over 
mødedatoer, dels i VULA-forum og dels i de tre nedsatte arbejdsgrupper (Pris, 
vectoring og Fiber). Alle møder vil finde sted hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie 
Allé 17, 2100 København Ø. Invitation til møderne vil blive udsendt særskilt. 
 
Ad 6. Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger til eventuelt. 
 
Ad 7. Tak for i dag 
Finn Petersen takkede for fremmødet og den aktive deltagelse. 
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Tidsplan for møder i VULA-forum samt de tre nedsatte arbejds-
grupper (Pris, Vectoring og Fiber): 
 
 
Dato  Møde  
Uge 43 – 24. oktober 2012 kl. 9-
11 

Møde i Vectoring-arbejdsgruppen 

Uge 43 – 24. oktober 2012 kl. 
14.30-16.30 

Møde i Pris-arbejdsgruppen 

Uge 46 – 13. november 2012 kl. 
14-16 

VULA-forum 

Uge 48 – 27. november 2012 kl. 
9-11 

Møde i Vectoring-arbejdsgruppen 

Uge 50 – 10. december 2012 kl. 
9-11 

VULA-forum 

Uge 3 – 16. januar 2013 kl. 9-11 Møde i Vectoring-arbejdsgruppen 
Uge 5 – 29. januar 2013 kl. 9-11 VULA-forum 
Uge 6 – 5. februar 2013 kl. 9-11 Møde i Fiber-arbejdsgruppen 
Uge 11 – 12. marts 2013 kl. 14-16 VULA-forum 
Uge 17 – 24. april 2013 kl. 9-11 VULA-forum 
Uge 24 – 10. juni 2013 kl. 13-15 VULA-forum 
 
 


