
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 9. december 2013 i VULA forum 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Nicolai Lamborg, Stig Myken og Simon Skals 
GlobalConnect: Kim Harder 
TDC: Allan Bartroff og Christian Halgreen 
Telenor: Kenneth Jarnit 
Telia: Lars Høyrup Jensen og Frederik Siegumfeldt 
Erhvervsstyrelsen: Finn Petersen, Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, 
Theis D. Gjedsted, Rasmus Grønborg Jakobsen, Tine Meyer, 
Camilla Pedersen og Jonas Bo Østrup 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen (v/ ERST) 
2. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ Simon Skals) 
3. Orientering om status for vectoringafgørelsen (v/ ERST) 
4. Orientering om endelig prisafgørelse for uncontended VULA (v/ 

ERST) 
5. Orientering om proces for standardtilbud om uncontended VULA 

(v/ ERST) 
6. Eventuelt 

 
Ad. 1. Velkommen 
Finn Petersen bød velkommen. Der var ingen kommentarer til den 
fremsendte dagsorden. 
 
Ad. 2. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ Simon Skals) 
Simon Skals rapporterede om arbejdet i gruppen siden seneste VULA-
forum. Afrapporteringen kan findes i de anvendte slides, der er vedlagt 
dette referat, ligesom referatet fra sidste møde i VULA videreudvikling 
kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 
 
TDC fortalte, at man vil indkalde til et møde i januar om best practice for 
ibrugtagning af VULA, herunder forretningsgange, systemunderstøttelse 
mv. 
  
TDC oplyste desuden, at selskabet vil indkalde til et møde i januar om 
DSL-dækning og -værktøjer. TDC oplyste, at spørgsmål om WAP-
aktivering vil blive behandlet på mødet som selvstændigt tema. 
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Concepy fortalte om POI0-pilottesten, hvori Dansk Net og Concepy 
deltager. Der har været en mindre forsinkelse, men den første 
uncontended VULA-forbindelse er nu online. Testen er hidtil forløbet fint 
og har afdækket nogle få fejl, hvilket også er formålet med at gennemføre 
en test. Telenor og Telia blev opfordret til at deltage i pilottesten, da en 
deltagelse af en af de største alternative operatører vil give vigtig 
volumen til testen.  
 
Telia og Concepy tilbød inden nytår at udarbejde en dagsorden for næste 
møde i VULA-videreudvikling, der finder sted den 14. januar 2014. Dette 
var der opbakning til. 
 
Endelig fortalte Simon Skals kort om det tekniske branchemøde hos TDC 
torsdag den 5. december 2013. På mødet var der bl.a. blevet opnået 
enighed om en ændring af den nuværende løsning til brug af PVC’er til 
ADSL og herudover diskuteret fakturering med hastighedsuafhængige 
båndbredder. Til sidstnævnte er der flere løsningsmuligheder i spil, og 
TDC vil komme med et oplæg til de alternative operatører inden jul. 
 
Telia spurgte TDC, hvornår man kan bestille uncontended VULA med 
multiple PVC’er. TDC kunne ikke oplyse om dette endnu. 
 
Erhvervsstyrelsen opfordrede til, at de planlagte møder bliver berammet 
hurtigst muligt for at sikre fortsat fremdrift og opfordrede Telenor og 
Telia til at deltage i testen af uncontended VULA. 
 
Ad. 3. Orientering om status for vectoringafgørelsen (v/ERST) 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen notificerede et udkast til afgørelse 
den 15. november 2013 og efterfølgende har besvaret en række spørgsmål 
fra Kommissionen. Spørgsmålene drejede sig bl.a. om sammenhængen til 
marked 4-afgørelsen og begrundelsen for backhaulforpligtelsen. 
Kommissionens formelle tilbagemelding vil ske senest mandag den 16. 
december 2013. Erhvervsstyrelsen fortalte, at det fortsat er forventningen, 
at den endelig afgørelse kan træffes inden jul, men at dette afhænger af 
Kommissionens tilbagemelding.  
 
Erhvervsstyrelsen har efterfølgende truffet afgørelse torsdag den 19. 
december 2013. 
 
De samlede dokumenter til notifikationen findes på Kommissionens 
hjemmeside via følgende link (linket skal i nogle tilfælde kopieres direkte 
ind i browseren for at virke): 
https://circabc.europa.eu/w/browse/a943382e-4c71-4297-817e-
f49c443d3165 
På siden skal man åbne mappen ”Danmark – Denmark – DK”, og 
undermappen ”Registered notifications”, hvor man kan finde 
vectoringafgørelsen, der har titlen ”DK/2013/1536”. 
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Ad. 4. Orientering om endelig prisafgørelse for uncontended VULA 
(V/ ERST) 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at et udkast til prisafgørelse var blevet 
notificeret til Kommissionen den 24. oktober 2013, og at styrelsen traf 
den endelig afgørelse den 29. november 2013. I afgørelsen er der 
modelleret to nye backhaulprodukter (sort fiber og kabelkanaler), der skal 
anvendes ved afsætning af uncontended VULA. TDC havde som det 
eneste selskab afgivet høringssvar om dette. Styrelsen har valgt at 
fastholde sit udkast. 
 
Concepy og Telenor spurgte til Kommissionens holdning til, at der ved 
prissætning af VULA er blevet valgt historiske omkostninger som 
prissætningsmetode. Erhvervsstyrelsen fortalte, at man sidste år i VULA-
prisafgørelsen af 20. december 2012 havde konkluderet, at der ikke er 
”build or buy”-incitamenter i NGA-områder. Teleklagenævnet har 
stadfæstet denne afgørelse. Styrelsen oplyste, at man løbende er i dialog 
med Kommissionen om VULA-produktet og prissætningen af dette. 
Styrelsen opfordrede branchen til at sende styrelsen eventuelle 
kommentarer til dette emne. 
 
Ad. 5. Orientering om proces for standardtilbud om uncontended 
VULA (v/ERST)  
Erhvervsstyrelsen oplyste, at høringen over TDC’s standardtilbud for 
uncontended VULA netop var afsluttet, og at styrelsen havde modtaget 
høringssvar fra Concepy, GlobalConnect og Telia. 
 
Erhvervsstyrelsen vil nu gennemgå standardtilbuddet og høringssvarene 
og vil herefter sende et høringsbrev til TDC. Erhvervsstyrelsen fortalte, at 
styrelsen ønsker en løbende dialog om standardtilbuddet på kommende 
møder i regi af VULA-forum. 
 
Concepy mente, at standardtilbuddet var lidt tidligt ude i lyset af 
forsinkelsen af testfasen. Erhvervsstyrelsen anførte, at standardtilbuddet 
bør opfattes som et levende dokument på nuværende tidspunkt. 
 
Erhvervsstyrelsen har efterfølgende sendt et høringsbrev til TDC torsdag 
den 19. december. Høringsbrevet er offentliggjort på styrelsens 
hjemmeside. 
 
Høringssvarene og høringsbrev kan findes på Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside her:  
http://erhvervsstyrelsen.dk/standardtilbud-for-uncontended-vula 
 
Ad. 6. Eventuelt 
Næste møde i VULA-forum er planlagt til den 21. januar 2013. Der var 
dog enighed om, at dette møde ikke er nødvendigt, hvorfor næste møde i 
VULA-forum er den 3. marts 2014. 
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Mødet måtte herefter afbrydes, da brandalarmen gik i gang. 


