
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 12. marts 2013 i VULA-forum 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Stig Myken, Nicolai Lamborg, Simon Skals 
TDC: Christian Halgreen og Allan Bartroff 
Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein 
Telia: Claus Birkmose, Marie Skouenborg, og Lars H. Jensen 
Erhvervsstyrelsen: Finn Petersen, Helle B. Larsen, Laila Jensen, 
Ebbe Brigsted, Tine Meyer, Jonas Bo Østrup og Rasmus Grønborg 
Jakobsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen (v/ Finn Petersen) 
2. Afrapportering fra Vectoring-arbejdsgruppen (v/ Christian 

Halgreen, TDC) 
3. Oplæg om uncontended VULA - løsningsmodel samt proces-

/tidsplan (v/ Christian Halgreen, TDC) 
4. Oplæg om kombineret POI1 og POI2 adgang - løsningsmodel, 

priser samt proces-/tidsplan (v/ Christian Halgreen, TDC) 
5. Oplæg om kompensationsmodellen - løsningsmodel samt proces-

/tidsplan (v/ Christian Halgreen, TDC) 
6. Oplæg om acontobetaling og afregning - løsningsmodel samt 

proces-/tidsplan (v/ Christian Halgreen, TDC) 
7. Status for standardtilbud (v/ Laila Jensen) 
8. Vectoring i andre lande (v/ Tine Meyer) 
9. Eventuelt (v/ Finn Petersen) 

 
Ad. 1. Velkommen (v/ Finn Petersen) 
Finn Petersen bød velkommen til mødet. Der var ikke yderligere 
punkter til dagsorden. 
 
Ad. 2. Afrapportering fra Vectoring-arbejdsgruppen (v/ Christian 
Halgreen, TDC) 
Seneste og sidste møde i Vectoring-arbejdsgruppen fandt sted den 29. 
januar 2013. De efterfølgende planlagte møder er blevet aflyst til fordel 
for en skriftlig udveksling af bemærkninger forud for den endelige 
afrapportering.  
 
Christian Halgreen præsenterede som formand for Vectoring-
arbejdsgruppen den endelige afrapportering af gruppens arbejde. Der har 
generelt ikke været megen aktivitet siden sidste afrapportering. TDC har 
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dog haft en del kommunikation med Concepy. Blandt andet har Concepy 
den 8. marts 2013 sendt en e-mail til TDC med selskabets bemærkninger 
til udkastet til vectoring-afrapportering.  
 
Den endelige fælles afrapportering vedrørende aspekter ved vectoring har 
TDC søgt at udarbejde på baggrund af de input, som branchen er kommet 
med løbende gennem gruppens arbejde. Resultatet er de vedlagte slides, 
hvor TDC har samlet punkterne, så de gennemgås efter tema. 
 
Christian Halgreen gennemgik alene de slides, der er blevet ændret siden 
sidste møde i VULA-forum den 28. januar 2013, hvor der tillige var en 
afrapportering fra vectoringgruppen: 
 
Slide 14: (Aspekt 3: Kriterier samt proces for optagelse på whitelist) 
 
Kriterierne samt processen for optagelse på white list blev kort 
gennemgået. TDC planlægger i god tid at etablere en referenceopstilling, 
der kan anvendes med kort varsel og lille ressourceforbrug. 
 
Formålet med en white list er, at en sådan vil give mulighed for at sikre, 
at nyt udstyr ikke ødelægger anvendeligheden af vectoring. 
 
Slide 15: (Aspekt 4: Vectoring i et multi-operatør miljø) 
 
Muligheden for vectoring i et multi-operatør miljø har affødt en del 
meningsudvekslinger mellem blandt andet TDC og Concepy. Både 
Alcatel og Huawei arbejder med løsninger, der muliggør vectoring på 
tværs af to DSLAMs under fælles kontrol, men det lader ikke til, at 
sådanne løsninger umiddelbart er tilgængelige. 
 
Slide 17: (Aspekt 6: Konsekvenser for afvandingsnetværk)  
 
Her var TDC enig i, at det er særligt vigtigt at finde tilfredsstillende 
løsninger for forskellige POI-niveauer, når der lukkes ned for den rå 
infrastruktur. 
 
Slide 18: (Aspekt 7: Konsekvenser, kriterier og proces for begrænsningen 
af adgangen til rå kobber i forbindelse med udpegningen af specifikke 
geografiske områder) 
 
Afrapporteringen indeholder på slide 18-23 eksempler på 
reguleringsscenarier.  
 
Slide 26: (Pair Bonding og Vectoring karakteristika) 
 
I forhold til sammenstillingen af pair bonding og vectoring som 
supplement eller alternativ til hinanden, er i hovedsagen indsat den slide, 
som Concepy har foreslået. Der er dog indføjet enkelte ændringer. 
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• TDC anførte i denne sammenhæng, at pair bonding ikke ud et fra 
transmissionsmæssigt synspunkt indebærer yderligere støj på 
andre accesslinjer, set i forhold til bredbånd over to enkelte 
trådpar. Men når to bredbåndsforbindelser fremføres i samme 
kabel til én slutbruger, vil de to forbindelser forstyrre hinanden og 
dermed enkeltvis yde mindre, end hvis der kun var én forbindelse 
til slutbrugeren. Denne forstyrrelse vil kunne minimeres ved hjælp 
af vectoring. 

 
• Telia fremførte, at den begrænsede adgang til rå kobber ikke er 

nævnt som en negativ konsekvens ved vectoring på slide 26. Dette 
er for Telia den mest væsentlige negative konsekvens ved 
anvendelse af denne teknologi, og bør være en central budsskab i 
afrapporteringen fra vectoringgruppens arbejde.  

 
• Concepy kommenterede, at det ikke er blevet belyst, hvor meget 

pair bonding vil kunne betyde for båndbredden. Det er ikke et 
spørgsmål, der selvstændig er relateret til vectoring. Men skal pair 
bonding vurderes som selvstændigt alternativ, skal det undersøges 
nærmere. En sådan analyse kunne indeholde et bud på, hvor stor 
effekt pair bonding vil kunne opnå sammen med vectoring. 

 
• TDC indikerede, at man vil forsøge at kvantificere, hvor meget 

pair bonding kan betyde for båndbredderne inden for ca. 14 dage. 
Der er dog tale om relativt komplicerede beregninger. TDC 
bemærkede, at på grund af krydstale vil anvendelsen af to linjer 
ikke automatisk give den dobbelte hastighed. 

 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen nu vil gå i gang med den 
konkurrencemæssige analyse relateret til en afgørelse vedrørende 
eventuel indførelse af vectoring.  
 
Mødedeltagerne blev derfor opfordret til at komme med bilaterale input – 
helst inden d. 1. juli 2013. Ønsker selskaberne et møde, vil 
Erhvervsstyrelsen gerne arrangere dette. 
 
Erhvervsstyrelsen forventer at træffe afgørelse i november 2013. 
Tidsplanen kan dog rykke sig, såfremt Erhvervsstyrelsen ikke har det 
fornødne grundlag til at kunne træffe en velunderbygget afgørelse.  
 
I øjeblikket savner styrelsen især en afklaring af en række udeståender i 
forhold til VULA-adgangen. Det er efter Erhvervsstyrelsens opfattelse 
vigtigt, at der er et velfungerende VULA-produkt i relation til eventuel 
indførelse af vectoring. 
 
Ad. 3. Oplæg om uncontended VULA - løsningsmodel samt proces-
/tidsplan (v/ Christian Halgreen, TDC) 
TDC fremlagde på mødet en løsningsmodel samt proces-/tidsplan for 
implementering af uncontended VULA. Dette blev gjort ved, at TDC 
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gennemgik de vedhæftede slides og fortalte om processen, hvor disse er 
blevet rettet til efter at være blevet sendt rundt til operatørerne. TDC har 
den opfattelse, at selskabet er på rette vej med at udvikle et produkt, som 
operatørerne ønsker. 
 
TDC vil kunne tilbyde uncontended adgang til POI 0 den 1. december 
2013. Det er TDC’s opfattelse, at branchen har accepteret denne tidsplan. 
 
• Telias udtrykte ønske om, at TDC tilbyder et godt, transparent 

contended VULA-produkt. Dette mener Telia ikke er tilfældet i 
øjeblikket. Telia er utilfreds med, at TDC’s svar på denne type kritik 
ofte er, at TDC vil bygge branchens ønsker ind i et uncontended POI 
0-produkt til december. 

 
• TDC kommenterede hertil, at processen med at lave POI0-

produkter har den afledte effekt, at der dukker produkter op, som 
synes at være meget efterspurgte af operatørerne. 

 
TDC erkendte, at et uncontended POI0-produkt ikke skal være en 
hindring for, at der samtidig udbydes et godt, gennemsigtigt 
contended VULA-produkt. Men POI0-produktet vil naturligt 
medføre en høj grad af transparens. Det vil sige, at TDC opfatter 
processen således, at man i forbindelse med arbejdet med 
udviklingen af et uncontended produkt løbende udvikler løsninger 
på andre problemer, herunder transparens. 
 

• Telia gjorde opmærksom på, at selskabet har ønsker om at der 
gives mulighed for MPLS-tunneler, der sammen med en mere 
gennemsigtig udbygningsstrategi på sigt kan bidrage til et mere 
transparent produkt. Telia opfordrede Erhvervsstyrelsen til, at 
sådanne løsninger ikke hver gang tænkes sammen med et 
uncontended POI 0-produkt. 

 
• Concepy oplyste, at et uncontended POI0-produkt er det 

alternativ, der kommer tættest på en erstatning til det nuværende 
rå kobber. Selskabet var derfor interesseret i at vide, hvad der 
sker, såfremt TDC bliver forsinket i forhold til den tidsplan, der 
angiver den 1. december som release-dato. 

 
• TDC bekræftede, at selskabet vil have produktet klar til den 

1. december, ligesom TDC oplyste, at man arbejder med at 
forbedre gennemsigtigheden i relation til VULA-produkterne. 

 
• Erhvervsstyrelsen oplyste, at problemstillinger vedrørende 

gennemsigtighed vil blive behandlet i den arbejdsgruppe, der skal 
arbejde med videreudviklingen af VULA og som opstartes på 
mødet d. 8. april. 
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• Både Concepy, Telia og TDC udtrykte en interesse i at vide mere 
om prisfastsættelsen i relation til et uncontended VULA-produkt. 
Selskaberne er bekymrede for at lave et stort projektarbejde, der 
resulterer i et brugbart produkt, men som aldrig bliver brugt på 
grund af en høj prissætning. 

 
• Erhvervsstyrelsen ved endnu ikke præcis, hvad der skal 

modelleres, så det er ikke muligt at oplyse cirkapriser. Styrelsen 
vil dog undersøge mulighederne for at imødekomme branchens 
ønsker.  

 
• TDC oplyste i denne sammenhæng, at man gerne indgår i 

processen med at udarbejde cirkapriser. 
 

• Concepy og Telia appellerede i denne sammenhæng til, at der er 
fuld transparens i forhold til denne proces. 

 
• Concepy spurgte herefter Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt 

processen med at udvikle et unconted POI0-produkt kan influere 
på vilkårene for indførelse af vectoring-teknologien? 

 
• Erhvervsstyrelsen svarede hertil, at VULA-produktet efter 

styrelsens opfattelse er en forudsætning for indførelsen af 
vectoring. Det vil sige, at Erhvervsstyrelsen i øjeblikket prioriterer 
opgaven med at sikre VULA-produktets funktionalitet. 

 
• Erhvervsstyrelsen konkluderede, at branchen finder det vigtig, at 

der skabes et godt (transparent) contended VULA-produkt. På den 
baggrund var der ikke indvendinger mod den af TDC’s angivne 
dato den 1. december 2013 for implementering af uncontended 
VULA-adgang.       

 
Ad. 4. Oplæg om kombineret POI1 og POI2 adgang - løsningsmodel, 
priser samt proces-/tidsplan (v/ Christian Halgreen, TDC) 
TDC fremlagde en løsningsmodel med anslåede priser for 
implementering af kombineret POI1- og POI2-adgang. Det relaterede 
materiale fremgår af slide nr. 20 i den vedlagte præsentation, der 
hovedsageligt vedrører uncontended VULA-adgang. 
 
I dag vælger et selskab for hver L2-ring, hvorvidt man vil opsamle trafik 
enten udelukkende fra POI1-udtag eller alternativt udelukkende fra POI2. 
TDC mener, at TDC relativt let kan give operatørerne mulighed for at 
opsamle trafik i både POI1 og POI2 på samme ring. TDC forventes 
desuden, at løsningen kommer til at vedrøre både VULA og eBSA. 
Prisfastsættelsen skal enten beregnes på baggrund af en LRAIC-
modellering eller fastsættes af TDC på baggrund af historiske 
omkostninger.  
 



 6/11 
 
 

TDC foreslår, at priserne reguleres på baggrund af LRAIC. TDC’s 
foreløbige beregninger viser, at prisen for POI2 vil stige som følge af 
implementering af kombineret POI1- og POI2-adgang.  
 
Dette skyldes efter TDC’s opfattelse, at de kunder, der er tilsluttet 
”uplink-switchen” vil skifte status fra ”POI2-slutkunder” til ”POI1-
slutkunder” og derfor ikke længere vil dække de ringrelaterede 
omkostninger i L2-ringen.  
 
TDC havde estimeret, at 32 pct. af xDSL-slutkundene ligger på ”uplink-
centralen” som fremover skal afregnes til POI1-pris. Dette giver efter 
TDC’s opfattelse anledning til en POI2-prisstigning på 37 kr. (fra 951 kr. 
til 988 kr.). 
 

• Concepy udtrykte det synspunkt, at uanset hvordan man vender 
og drejer det, må en blanding af POI’erne medføre en billigere 
netadgang for de alternative operatører. Hvis det bliver dyrere at 
opsamle trafikken mere decentralt, vil Concepy mene, at der noget 
galt med LRAIC-modellen. 

 
• Telia udtrykte glæde over udsigten til større fleksibilitet og over, 

at de alternative operatører nu ser ud til at blive belønnet for at 
investere i infrastruktur. Men den højere POI2-pris vil formentlig 
medføre et samlet negativt resultat for Telia, såfremt TDC’s 
anførte prisstigning fra 951 kr. til 988 kr. vil komme til at gælde i 
praksis.  

 
• Telia mener ikke, at der bør ske et prishop på POI2-adgang, idet 

det kan medføre, at de alternative operatører bliver straffet 
økonomisk for den større fleksibilitet. Dette forekommer især 
besynderligt, når forpligtelsen følger af markedsafgørelsen. Telia 
vurderer, at selskabet vil migrere relativt få slutkunder fra POI2 til 
POI1. Det vil så resultere i negativt samlet resultat, hvis POI2 –
adgang bliver 32 kr. dyrere. 

 
• TDC oplyste, baseret på den ovenstående argumentation, at hvis 

Telia ikke benytter sig af muligheden for at blande POI1 og POI2, 
vil konsekvensen formentlig blive højere samlede omkostninger 
for netadgangsprodukterne.  

 
Den kommende revision af LRAIC-modellen kan i øvrigt betyde, 
at priserne på andre produkter kan flytte sig. Eksempelvis regner 
TDC med, at engrospriserne for telefonikunder vil stige. TDC har 
desuden den holdning, at prisreguleringen i en årrække har været 
til fordel for de alternative operatører i relation til 
prisfastsættelsen ved POI2. 

 
• Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen ikke på nuværende 

tidspunkt kan kommentere på TDC’s regnestykke med deraf 
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følgende prisstigning eller hvilke forudsætninger, der ligger til 
grund herfor. Erhvervsstyrelsen vil dog gerne indgå en dialog 
vedrørende beregningen af POI2-priserne, og modtager i denne 
forbindelse gerne synspunkter vedrørende beregningen af POI2- 
omkostningerne. Såfremt styrelsen træffer prisafgørelse 
vedrørende POI-priserne, vil der som altid blive afholdt høring 
over udkast til afgørelse, ligesom en prisafgørelse vil følge den 
normale procedure med notifikation til EU-Kommissionen.  

 
Erhvervsstyrelsen oplyste desuden, at ændringer i trafiktal og 
kundetal kan ændre priserne, og at LRAIC-modellen tager 
udgangspunkt i de input, Erhvervsstyrelsen modtager under 
udviklingen af denne. 

 
• Concepy antog, at cirka 2/3 af prisstigningen ved POI2 må 

skyldes TDC-kunder, der flyttes fra POI2 til POI1. Det ville i så 
fald nogenlunde passe med de nuværende kundetal. 

 
• TDC oplyste, at man regner med, at prisændringen vil medføre, at 

nogle operatører vil ændre adfærd. Men på kort sigt vurderes 
ændringen alene at vedrøre prisfastsættelsen for POI2. 

 
I øjeblikket arbejder TDC hen imod at have produkterne klar til 
den 1. juli 2013. Men før TDC for alvor vil arbejde for dette, vil 
TDC gerne vide, om branchen er interesserede i ændringen 

 
• Telia oplyste, at man først skal vide, hvad ændringen vil betyde 

for selskabet økonomisk. 
 

• Concepy oplyste, at en sådan stillingtagen forudsætter en åben 
proces, og at TDC burde starte med at forklare det regneeksempel, 
der fremgår af deres slide. 

 
TDC oplyste desuden, at selskabet er indstillet på at fastsætte en 
pris baseret på historiske omkostninger. 

 
• Erhvervsstyrelsen vil analysere problemstillingen og vurdere 

muligheden for at træffe en prisafgørelse i relation hertil. I denne 
forbindelse er branchen meget velkomne til at bidrage med input. 

 
5. Oplæg om kompensationsmodellen - løsningsmodel (v/ Christian 
Halgreen, TDC) 
Kompensation blev kun kort berørt (ikke drøftet) på det tekniske møde 
hos TDC den 28. februar 2013, idet det blev besluttet at punktet burde 
behandles af VULA-forum. 
 
TDC har ændret kompensationsbestemmelsen i selskabets standardtilbud 
(produkttillæg: Rå kobber) således, at reduktionen for mulig 
genanvendelse basere sig på netto-kundetilvæksten som foreslået af Telia 
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og ikke brutto-kundetilvæksten som oprindeligt foreslået af TDC. Nu 
fremgår det også, at kompensationsbeløbet ikke kan blive negativt. 
Desuden har TDC indføjet en ændring, hvoraf det følger, at 
kompensationsbeløbet beregnes ud fra overflødiggjort udstyr og ikke 
længere er begrænset til overflødiggjorte DSLAM’er. 
 

• Concepy oplyste, at man gerne vil medtage kompensation for 
udgifter forbundet til mandetimer, gravearbejde, projektering mm. 
Sådanne udgifter er sunk costs, når man lukker et fremskudt 
indkoblingspunkt. Udstyrspriserne er ifølge Concepys 
beregninger kun en lille del af de samlede omkostninger. 

 
• Telia spurgte, om TDC har mulighed for at fremkomme med 

standardtilbudsteksten med plus/minus tekst i denne forbindelse. 
 

• TDC svarede hertil, at selskabet gerne vil lave sammenligning af 
standardtilbudsteksten før og efter de konkrete ændringer, der er 
nævnt ovenfor. TDC vil sende dette dokument til 
Erhvervsstyrelsen, så styrelsen kan sende det videre til 
mødedeltagerne. 

 
• Erhvervsstyrelsen opsummerede, at de alternative udbydere nu 

kan vælge mellem en generel kompesation på 1000 kr. pr. linje 
eller en specifik udregnet kompensation pr. linje (baseret på 
dokumenterede omkostninger).  

 
Erhvervsstyrelsen sendte efter mødet teksten fra det reviderede 
standardtilbud til mødedeltagerne med en kort høringsfrist, så branchen 
har mulighed for at fremkomme med skriftlige kommentarer. 
 
6. Oplæg om aconto betaling og afregning - løsningsmodel samt 
proces-/tidsplan (v/ Christian Halgreen, TDC) 
TDC fremlagde en løsningsmodel, der baserer sig på at fastsætte en 
gennemsnitlig pris på operatørniveau i stedet for at fastsætte prisen ud fra 
en bred gennemsnitsberegning. 
 

• Telia udtrykte tilfredshed med ændringen, idet selskabet i 
øjeblikket generelt køber linjer med relativt lave BSA-hastigheder 
og derfor ikke ønsker at betale en linjepris baseret på 
gennemsnittet af alle virksomheders slutkunder, når der skal 
afregnes for Telias køb af VULA-produkter. 

 
Telia spurgte desuden til, hvorfor TDC ikke kan afregne efter de 
nye bestillinger ud fra de hastigheder, der konkret bliver afsat? 

 
• TDC svarede, at løbende opjusteringer i slutbrugernes hastigheder 

vil medføre, at et sådant afregningsprincip vurderes at ville være 
til ugunst for TDC. Det afregningsprincip, der er beskrevet 
ovenfor, er nu indføjet i standardtilbuddets tekst. 
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• Telia svarede hertil, at ændringen i standardtilbuddet 

tilsyneladende har løst den uoverensstemmelse, der tidligere har 
været på dette punkt. 

 
Erhvervsstyrelsen sendte efter mødet teksten fra det reviderede 
standardtilbud til mødedeltagerne med en kort høringsfrist, så branchen 
har mulighed for at fremkomme med skriftlige kommentarer. 
 
7. Status for standardtilbud (v/Laila Jensen)   
Erhvervsstyrelsen orienterede omkring tilsynsopgaven tilknyttet TDC’s 
VULA-standardtilbud. 
 
Erhvervsstyrelsen har den 1. marts 2013 sendt et brev til TDC, der 
afslutter arbejdet vedrørende en række punkter, hvor der er fundet 
løsninger, og som Erhvervsstyrelsen derfor ikke finder grundlag for at 
træffe afgørelse om på nuværende tidspunkt. Brevet er også blevet sendt 
til orientering til medlemmerne af VULA-forum.  
 
Det blev desuden oplyst, at Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til 
afgørelse i høring hos TDC vedrørende selskabets definition af NGA-
områder og VULA-centraler, hvorfra der kan tilbydes adgang til VULA, 
samt vedrørende længden af de prognoser, som engroskunderne skal give 
til TDC.  
 
Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af dagens drøftelser vurdere næste 
skridt, herunder om der skal træffes afgørelse. 
 
8. Vectoring i andre lande (v/Tine Meyer)  
Erhvervsstyrelsen havde indhentet oplysninger fra Belgien, Italien, Irland, 
Sverige, Schweiz, Tyskland og Østrig forud for mødet og fremlagde disse. 
De anvendte slides er vedhæftet. 
 

• Italien: Her regner man med at udsende et udkast til afgørelse i 
høring inden udgangen af 1. kvartal 2013. Denne afgørelse 
forventes at vedrøre både VULA og vectoring. Det har dog vist 
sig vanskeligt at få AGCOM til at oplyse indholdet af den 
kommende afgørelse. 

 
• Irland: EIRCOM kommer til at skulle give adgang til 

delstrækninger i områder, hvor der gives tilskud til udrulning, 
samt til visse delstrækninger – eksempelvis hvor der ikke 
anvendes vectoring. 

 
TDC tilføjede, at selskabet har forstået den planlagte irske 
regulering således, at EIRCOM får en slags ”førsteret” til 
indførelse af vectoring ved udbygningen af kobbernettet. 
EIRCOM skal komme med en plan om, hvor selskabet planlægger 
at udrulle. Herefter vil EIRCOM ikke være forpligtet til at tilbyde 
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delstrækninger i de områder, hvor man vil anvende vectoring. 
Alternativt kan de alternative operatører rulle ud i områder, hvor 
EIRCOM ikke vil udbygge. 
 
Anvender en alternativ operatør vectoring i et område, som 
EIRCOM ikke har udbygget i, skal denne tillade andre operatører 
adgang til deres infrastruktur via et VULA-lignende produkt. 
 
Desuden er der en fremtidssikring indbygget i reguleringen. 
Denne sikrer, at såfremt der opstår en teknologi, der kan anvendes 
samtidig med, at der er konkurrence på den rå infrastruktur, vil 
forpligtelsen til at tilbyde adgang til delstrækninger blive 
genindført. 

 
• Tyskland: Her arbejder man tilsyneladende med at indføre en 

form for symmetrisk regulering, hvorefter de alternative 
operatører bliver bundet af samme regulering som Deutche 
Telecom, hvis de udbygger kobberinfrastrukturen i et område med 
fremskudte indkoblingspunkter og vectoring. 

 
• Belgien: Forpligtelsen til at give adgang til delstrækninger blev 

fjernet i 2011. 
 

TDC supplerede ved at nævne, at Belgacom så vidt vides 
anvender vectoring i kommerciel drift nu. Desuden er det 
selskabets opfattelse, at Belgacom er forpligtet til at tilbyde et 
adgangsprodukt - ”enhanced BSA”, som er et VULA-lignende 
produkt. 

 
• Schweiz: Reguleringen minder her om den, der i øjeblikket 

gælder i Danmark. Swisscom er fortsat forpligtet til at tilbyde 
delstrækninger, men der er ikke nogen, der aftager disse. 
Swisscom anvender tilsyneladende vectoring i kommerciel drift. 

 
• Sverige: Telia er forpligtet til at tilbyde adgang delstrækninger og 

vectoring er ikke selvstændigt reguleret. Dette skyldes at der er 
fuld gang i udbygningen af fibernettet. 

 
• Østrig: Den østrigske telemyndighed forventer at træffe afgørelse 

inden udgangen af første kvartal 2013. Det har ikke været muligt 
at få konkrete oplysninger om det forventede indhold af den 
kommende afgørelse. 

 
Concepy spurgte ind til, om ikke formålet med BEREC er at give 
medlemslandende mulighed for at udveksle informationer og koordinere 
denne type arbejde? 
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Erhvervsstyrelsen svarede hertil, at markederne er meget forskellige, 
hvilket resulterer i forskellige handlemønstre. Nogle steder fokuseres der 
på udbygningen af fiber- og coaxnettet, hvilket synes at gøre kobber 
mindre interessant. Irland og Belgien synes at være de lande, der er 
længst fremme med at indføre regulering, der gør investering i vectoring-
udstyr til en rentabel forretning. 
 
9. Eventuelt (v/ vicedirektør Finn Petersen) 
Telia havde et enkelt spørgsmål i forhold til standardtilbudsprocessen. 
Telia opfatter det som et problem, at der tilsyneladende ikke eksisterer et 
VULA-produkt, der kan understøtte G.SHDSL. Når TDC bygger ud, vil 
dette betyde, at man lukker ned for de alternative operatører, der 
anvender fremtidige G.SHDSL-løsninger. Telia ønskede oplyst, om 
Erhvervsstyrelsen har forholdt sig til dette forhold i forbindelse med 
standardtilbudsprocessen, eller om de alternative selskaber må indrette  
sig på, at G.SHDSL-muligheden forsvinder fremadrettet og at deres 
kundegrundlag dermed skrumper? 
 
TDC oplyste, at standardtilbuddet er ændret, så det skulle sikre, at 
G.SHDSL-kunder ikke bliver berørt, indtil man kan levere et VULA-
alternativ. Den præcise tekst blev ikke drøftet på mødet. 
 
Det blev aftalt, at dette punkt vil blive drøftet på møde om 
videreudvikling af VULA den 8. april 2013. 
 
10. Afrunding og tak for i dag (v/ Finn Petersen) 
 
Finn Petersen kvitterede for deltagelsen i mødet samt det fremadrettede 
samarbejde. 
 
De kommende møder relateret til VULA-forum er følgende: 
 

• Første møde om videreudvikling af VULA finder sted den 8. april 
2013. 

 
• Første møde i Fiber-arbejdsgruppen finder sted den 16. april 2013.  

 
• Næste møde i VULA-forum er den 24. april 2013. 

 


