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Vula-forum den 12. marts 2013 



Andre lande – Italien 

AGCOM forventer efter det oplyste at sende udkast til afgørelse i 
høring inden udgangen af 1. kvartal 2013.

Det har ikke været muligt at få oplysninger om det forventede 
indhold af en kommende afgørelse.



Andre lande – Irland

EIRCOM kan benytte sig af vectoring.

Begrænsninger:
1. EIRCOM skal give adgang til delstrækninger i områder, hvor der i 
kraft af et offentligt udbud gives tilskud til udrulning.

2. EIRCOM skal give adgang til delstrækninger efter rimelig 
anmodning, hvorved forstås:
- Anmodning om adgang fra en lokation uden vectoring, eller hvor 
der ikke er varslet vectoring.
- Parten, der får adgang til delstrækninger, forpligtes til at give 
adgang på virtuel basis til andre udbydere.
- Parten, der får adgang til delstrækninger, forpligtes til at bruge 
teknologier mhp reelt at opnå højere hastigheder.



Andre lande – Tyskland 

Deutsche Telekom (DT) har 8. januar 2013 ansøgt BNetza om at få
fjernet forpligtelsen til at give adgang til delstrækninger.

DT foreslår, at engroskunder, der aftager delstrækninger, i stedet kan 
få BSA baseret på vectoring (med mulighed for op til 100/40 mbit/s).

Alternativt kan engroskunderne forpligte sig til at indføre vectoring 
fra det fremskudte indkoblingspunkt og til at give DT adgang til BSA 
fra det fremskudte indkoblingspunkt.

BNetza har endnu ikke truffet afgørelse.



Andre lande – Belgien 

Forpligtelsen til at give adgang til delstrækninger blev fjernet i 2011.

Belgacom gennemførte en test med vectoring i november 2011. 



Andre lande – Schweiz 

Swisscom:
•Er pålagt en forpligtelse til at give adgang til delstrækninger.
•Ingen aftager delstrækninger.
•Benytter sig af vectoring.
•Kommer der efterspørgsel, må man indrette sig.



Andre lande – Sverige 

Forpligtelse til delstrækninger:
SMP er pålagt at give adgang til delstrækninger.

Vectoring:
Der er ikke fundet behov for særskilt regulering heraf. Derudover er 
fiberudbygningen allerede i gang, og det vurderes at være en bedre 
investering at anlægge fiberinfrastruktur frem for udbygning af 
kobbernettet.



Andre lande – Østrig 

RTR forventer efter det oplyste at træffe afgørelse inden udgangen af 
første kvartal 2013.

Det har ikke været muligt at få oplysninger om det forventede 
indhold af en kommende afgørelse.


