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Kommissorium for VULA-forum 
 
Baggrund  
Erhvervsstyrelsen traf den 16. august 2012 afgørelse på engrosmarkedet 
for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4). 
 
Af denne afgørelse fremgår det, at TDC skal tilbyde virtuel ubundtet net-
adgang til kobber (VULA) i NGA-områder, det vil sige i områder, hvor 
TDC har opgraderet eller opgraderer kobberaccessnettet med fremskudte 
indkoblingspunkter med henblik på at kunne tilbyde bredbåndstjenester 
med højere hastighed, end det var muligt fra det hidtidige – mere centralt 
beliggende – tilslutningspunkt.  
 
Afgørelsen træder i kraft den 16. september 2012. Forpligtelsen til at til-
byde VULA træder dog først i kraft tre måneder efter indsendelse af stan-
dardtilbuddet for dette produkt. 
 
Derudover fremgår det, at der samtidig med afgørelsens ikrafttræden 
etableres et VULA-forum.  
 
Opgavebeskrivelse  
Det primære formål med etableringen af VULA-forum er at sikre et fort-
sat samarbejde om VULA-produktet, herunder drøftelse af den praktiske 
brug af produktet og videreudviklingen heraf.  
 
Arbejdet for VULA-forum består blandt andet i: 

 
• Drøftelse af TDC’s standardtilbud for VULA-produktet. 
 
• Drøftelse af de konkurrencemæssige aspekter, herunder mulighe-

der og udfordringer, af at fjerne forpligtelsen for TDC til at tilby-
de netadgang til delstrækninger1 og dermed mulighed for indfø-
relse af vectoring eller andre tilsvarende teknologier. 

 
• Videregivelse af oplysninger fra TDC om de tekniske resultater af 

eventuelle forsøg med vectoring eller andre tilsvarende teknologi-
er. 

 

                                                 
1 Ved delstrækning forstås en kobberforbindelse, der forbinder nettermineringspunktet 

hos slutbrugeren med et indkoblingspunkt, der ligger tættere på slutbrugeren end det 

sidste (mere centralt beliggende) punkt i nettet. 
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• Undersøgelse af, om der set fra udbydernes side er grundlag for 
en forpligtelse for TDC til at tilbyde netadgang til VULA på ac-
cess-fiber samt i givet fald udarbejdelse af en teknisk specifikati-
on herfor. 

 
• Løbende evaluering af VULA-produktet, herunder drøftelse af 

behov for videreudvikling, ændringer, opdateringer m.v. af den 
tekniske specifikation for VULA, som i 2011 blev udarbejdet af 
repræsentanter for TDC, Telia og Telenor. 

 
• Orientering om og drøftelse af TDCs netudbygningsplaner med 

relevans for VULA-forpligtelsen. 
 
Særligt for så vidt angår arbejdet med at revurdere TDC’s forpligtelse til 
at tilbyde netadgang til delstrækninger, har Erhvervsstyrelsen til hensigt 
at tillægge denne proces høj prioritet og igangsætte den hurtigst muligt, 
således at en eventuel ophævelse af forpligtelsen til at tilbyde netadgang 
til delstrækninger og dermed mulighed for indførelse af vectoring eller 
andre tilsvarende teknologier kan ske i takt med den teknologiske udvik-
ling.  
 
Organisering og proces 
Deltagere i VULA-forum er Erhvervsstyrelsen, TDC samt de aktuelle og 
potentielle aftagere af engrosprodukter på marked 4, der er interesseret i 
at deltage. Erhvervsstyrelsen er formand og fungerer som sekretariat for 
VULA-forum. Branchen melder deltagere ind til VULA-forum.  
 
Mødefrekvensen vil være efter behov. Erhvervsstyrelsen indkalder til 
møderne. Derudover kan de deltagende teleselskaber anmode Erhvervs-
styrelsen om at indkalde til et møde, hvis der skønnes at være behov her-
for.  
 
Det første møde vil finde sted i forlængelse af, at afgørelsen på engros-
markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) træffes. Der 
fremsendes særskilt invitationer til dette møde. 
 
Enhver deltager i VULA-forum kan bringe et emne – inden for de oven-
nævnte rammer – op til drøftelse.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af analyser m.v. kan VULA-forum ned-
sætte ad hoc-arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne vil bestå af repræsentan-
ter for teleselskaberne, mens Erhvervsstyrelsen vil deltage som observa-
tør. Arbejdsgrupperne refererer til VULA-forum, som således får forelagt 
arbejdsgruppens arbejde med henblik på drøftelse. Arbejdsgrupperne 
tilrettelægger selv arbejdet under hensyntagen til den tidsplan og de mile-
pæle, som fastlægges af VULA-forum i forbindelse med, at opgaven stil-
les. 
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Drøftelserne på VULA-forum vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbej-
de på området og kan dermed danne baggrund for styrelsens eventuelle 
afgørelser, som i øvrigt vil tage sit afsæt i markedsafgørelsen.  
 
Evaluering af VULA-forum 
VULA-forum vil blive løbende evalueret. VULA-forum vil derudover 
blive evalueret i forbindelse med næste markedsundersøgelse på engros-
markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) med henblik 
på en vurdering af, om det skal fortsætte, herunder om det skal fortsætte i 
uændret form.  


