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Notat om vectoring 
 
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 henblik på at kunne tilbyde bredbåndstjenester med 
højere hastighed, end det var muligt fra det det hidtidige – mere centralt 
beliggende – tilslutningspunkt.   
 
Derudover fremgår det, at der samtidig med afgørelsens ikrafttræden 
etableres et VULA-forum.  
 
En af opgaverne for dette forum er at drøfte de konkurrencemæssige 
aspekter, herunder muligheder og udfordringer, af at fjerne forpligtelsen 
for TDC til at tilbyde netadgang til delstrækninger1 og dermed give mu-
lighed for indførelse af vectoring eller andre tilsvarende teknologier. 
 
Dertil kommer, at TDC med ovennævnte afgørelse har mulighed for at 
gennemføre forsøg med vectoring eller andre tilsvarende teknologier, 
selvom det indebærer, at der i det berørte område ikke kan gives adgang 
til delstrækninger. I afgørelsen er fastlagt en række forudsætninger, som 
skal være opfyldt, for at sådanne forsøg kan gennemføres.. Blandt andet 
er TDC forpligtet til at rapportere tekniske resultater m.v. af forsøgene til 
deltagerne i VULA-forum. 
 
På baggrund af TDC’s eventuelle rapportering til VULA-forum og drøf-
telserne af de konkurrencemæssige aspekter af at fjerne forpligtelsen for 
TDC til at tilbyde delstrækninger vil Erhvervsstyrelsen vurdere, hvorvidt 
der er grundlag for at ophæve forpligtelsen til at give adgang til delstræk-
ninger med den konsekvens, at TDC kan indføre vectoring eller andre 
tilsvarende teknologier. 
 
 
 

                                                 
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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Problemstillingen  
TDC er med den ovennævnte afgørelse fortsat forpligtet til at tilbyde ad-
gang til delstrækninger. Imidlertid har TDC udtrykt ønske om at kunne 
øge hastigheden yderligere for VDSL-udstyr ved hjælp af nye teknologier 
som fx vectoring. Udnyttelse af vectoring forudsætter, at en og samme 
udbyder i praksis skal stå for DSLAM-varetagelsen, og at andre udbydere 
ikke samtidigt kan anvende rå kobberforbindelser, som passerer en sådan 
vectoring-DSLAM, til bredbåndsformål.    
 
Indførelse af vectoring eller andre tilsvarende teknologier vil derfor i 
praksis ikke være foreneligt med en forpligtelse til at tilbyde netadgang til 
delstrækninger.  
 
Det betyder, at forpligtelsen for TDC til at tilbyde netadgang til delstræk-
ninger i givet fald skal fjernes. Dette kan have betydning for konkurren-
cen på markedet, hvorfor konsekvenserne heraf skal analyseres nærmere, 
forinden Erhvervsstyrelsen i givet fald træffer beslutning herom. 
 
Opgavebeskrivelse  
VULA-forum skal på baggrund af oplæg fra branchen, jf. nedenfor, drøf-
te de konkurrencemæssige aspekter af at fjerne forpligtelsen for TDC til 
at tilbyde delstrækninger og dermed mulighed for at indføre vectoring 
eller andre tilsvarende teknologier.  
 
Derudover skal VULA-forum drøfte erfaringer af såvel teknisk som regu-
latorisk karakter fra andre lande. 
 
Endvidere skal TDC fremlægge de tekniske resultater af de eventuelle 
forsøg med vectoring eller tilsvarende teknologier, som selskabet måtte 
gennemføre. 
 
Endelig skal erfaringerne med implementering af VULA-produktet drøf-
tes med henblik på at høste erfaringer herfra i forhold til en eventuel 
kommende afgørelse overfor TDC.  
 
Organisering og proces 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at branchen har en særlig forudsæt-
ning for og dermed interesse i at redegøre for de konsekvenser, som en 
fjernelse af TDC’s forpligtelse til at tilbyde netadgang til delstrækninger 
vil have. 
 
På den baggrund er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at drøftelserne af de 
konkurrencemæssige aspekter af at fjerne forpligtelsen for TDC til at 
tilbyde delstrækninger bør ske på baggrund af oplæg fra branchen. Det 
samme gør sig gældende i forhold til drøftelserne af erfaringerne fra an-
dre lande. 
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Derudover har TDC som anført ovenfor mulighed for at gennemføre for-
søg med vectoring eller andre tilsvarende teknologier bl.a. under forud-
sætning af, at TDC rapporterer til VULA-forum om de tekniske resultater 
m.v. af forsøgene. 
 
Det er således forudsat, at de tekniske resultater og konsekvenserne heraf 
i givet fald tillige drøftes i VULA-forum som led i processen. 
 
Hvis branchen finder behov for det, kan en del af dette arbejde henlægges 
til en arbejdsgruppe under VULA-forum i overensstemmelse med beskri-
velsen heraf i kommissoriet for VULA-forum.  
 
På baggrund af branchens oplæg om de konkurrencemæssige aspekter og 
drøftelse heraf samt TDC’s rapportering af de tekniske resultater af even-
tuelle forsøg med vectoring eller andre tilsvarende teknologier og drøftel-
se heraf vil Erhvervsstyrelsen i givet fald udarbejde et udkast til en analy-
se og afgørelse. 
 
Der kan undervejs i dette arbejde vise sig behov for drøftelser i VULA-
forum af såvel konkrete problemstillinger som generelle overvejelser. 
 
Dette udkast til analyse og afgørelse vil blive genstand for en offentlig 
høring. 
 
Det bemærkes i den forbindelse, at der i givet fald vil blive tale om, at 
Erhvervsstyrelsen træffer en tillægsafgørelse til den afgørelse på engros-
markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), som styrel-
sen traf den 16. august 2012, om at fjerne forpligtelsen for TDC til at 
tilbyde delstrækninger, for at TDC kan indføre vectoring eller andre til-
svarende teknologier. En tillægsafgørelse vil således i givet fald tage sit 
afsæt i markedsafgørelsen, ligesom tillægsafgørelsen vil skulle holde sig 
inden for rammerne af Kommissionens eventuelle udtalelser herom.  
  
Erhvervsstyrelsen vil tilstræbe at træffe en eventuel tillægsafgørelse se-
nest 1. november 2013. På den baggrund lægges der op til følgende pro-
ces: 
 
Sagsskridt  Tidspunkt  
Første gang på dagsorden i VULA 
forum 

September 2012 

Oplæg fra branchen om konkur-
rencemæssige konsekvenser 

2. halvår 2012 (eventuelt flere run-
der) 

Rapportering fra TDC om tekniske 
resultater af eventuelle forsøg 

Løbende 

Arbejdet med analyse og afgørelse 
påbegyndes 

2. halvår 2012 

Udkast til analyse og afgørelse i 
høring 

Primo maj 2013 med høringsfrist 
primo august 2013 
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