
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 16. september 2013 i VULA forum 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Nicolai Lamborg, Stig Myken og Simon Skals 
GlobalConnect: Kim Harder 
TDC: Allan Bartroff 
Telenor: Kenneth Jarnit og Morten Petersen 
Telia: Lars Høyrup Jensen og Frederik Siegumfeldt 
Erhvervsstyrelsen: Finn Petersen, Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, 
Theis D. Gjedsted, Rasmus Grønborg Jakobsen, Tine Meyer og 
Jonas Bo Østrup 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen (v/ ERST) 
2. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ formanden) 
3. Afrapportering fra Fiber-arbejdsgruppen (v/ formanden) 
4. Orientering om udkast til vectoringafgørelsen (V/ ERST) 
5. Orientering om prissætning af uncontended VULA (V/ ERST) 
6. Ny mødedato til erstatning for mødet den 13. december 2013 (v/ 

ERST) 
7. Eventuelt 

 
Ad. 1. Velkommen 
Finn Petersen bød velkommen og præsenterede dagsordenen. Der var 
ingen kommentarer til den fremsendte dagsorden. 
 
Ad. 2. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ formanden) 
Lars Høyrup rapporterede om gruppens arbejde siden seneste VULA-
forum. En detaljeret gennemgang af afrapporteringen kan findes i de 
anvendte slides, der er vedlagt dette referat. 
 
Opfølgning på L2-teknikmødet i maj 
Lars Høyrup fortalte, at det efter mødet er blevet fastslået, at MTU-
størrelsen er sat op til 1.600 bytes, og at denne ændring fremgår af TDC’s 
standardtilbud. Telia er i gang med at teste om tunnelering kan løse 
transparensudfordringer på VULA. 
 
Opgradering af TDC’s aggregeringsnet 
Arbejdsgruppen er blevet præsenteret for TDC’s planer for den såkaldte 
Lag2 til Lag3-opgradering. Opgraderingen kører i to faser. I første fase, 
der er igangsat, flyttes fiberkunder til et nyt opsamlingsnet, mens 
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DSLAM’er flyttes i anden fase, der påbegyndes i andet kvartal 2014. 
Opgraderingen forventes at tage 6-8 år. Lars Høyrup oplyste, at de 
alternative operatører har foreslået, at opgraderingen tilrettelægges, så 
TDC’s engroskunder, der rammes af manglende VULA-transparens, får 
løst problemerne hurtigst muligt. Dette vil ifølge disse selskaber være en 
proportional måde at styre processen på. 
 
DSL-funktionalitet 
Lars Høyrup fortalte om arbejdsgruppens konklusioner om de enkelte 
DSL-teknologier. TDC har oplyst, at G.SHDSL er under udfasning og 
ikke videreudvikles. Rå kobber-forbindelser, der benyttes til G.SHDSL, 
vil ikke blive tvangsmigreret, da der ikke er et alternativt VULA-produkt 
til disse forbindelser. TDC har ingen konkrete planer for brug af G.Fast. 
 
TDC bekræftede, at den tidligere oplyste tidsplan for pair bonding med it-
release ultimo 2013 fortsat er gældende.  
 
Idriftsættelse af VULA 
Lars Høyrup redegjorde for de forskellige opfattelser, som henholdsvis 
TDC og Telenor/Telia har haft af processen med idriftsættelse af VULA.  
 
Erhvervsstyrelsen har ikke truffet beslutning over for TDC i forbindelse 
med de driftsmæssige problemer, der har været på VULA, da styrelsen 
har vurderet, at TDC har overholdt sine forpligtelser. 
 
TDC’s netudbygningsplaner 
Arbejdsgruppen er blevet præsenteret for TDC’s planer for netudbygning.  
 
TDC planlægger at etablere 600 nye fremskudte punkter i både 2014 og 
2015. TDC har ikke mulighed for at give konkrete oplysninger om, hvor 
nye FIP’er opsættes i fremtiden, da der på nuværende tidspunkt ikke er 
konkrete planer for dette. TDC forventer at etableringen af fremskudte 
punkter er færdig i løbet af 2015. 
 
Lars Høyrup fortalte videre, at TDC til arbejdsgruppen har oplyst, at 
udbygningen af kobbernettet sker efter en samlet vurdering af 
konkurrencesituationen, hvor også konkurrence fra andre platforme og 
udbydere indregnes i vurderingen. 
 
TDC har oplyst, at tvangsmigrering kan ske, når der etableres nye 
fremskudte indkoblingspunkter inden for VDSL-zonen og ved ophævelse 
af shaping. TDC vil dog fortsat shape fremskudte indkoblingspunkter 
som hidtil. 
 
Nye fremskudte indkoblingspunkter varsles som hovedregel med 6 
måneder, men dette kan dog fraviges i overensstemmelse med M4-
afgørelsen. 
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Oplysninger om TDC’s net 
Lars Høyrup fortalte, at TDC efter ønske fra de alternative operatører har 
leveret yderligere oplysninger om gadedørsadresser. TDC har inviteret 
branchen til møde om dette emne, hvor bl.a. NETINFO vil blive 
diskuteret. 
 
Uncontended VULA (POI0) 
Lars Høyrup fortalte, at Erhvervsstyrelsen har præsenteret en tidslinje 
over de vigtigste datoer for vectoringafgørelsen og POI0-prisafgørelsen 
efter ønske fra de alternative operatører. Tidsoversigten er vedlagt dette 
referat. 
 
De alternative operatører har på arbejdsgruppens møder fremført, at 
rimelige priser, tilgængelighed af backhaul og udviklingen af nye 
samhusnings-produkter er vigtige forudsætninger for et velfungerende 
POI0-produkt. 
 
TDC vil invitere de øvrige selskaber til et møde den 2. oktober om POI0.  
 
TDC har efterfølgende udsendt invitation til mødet, som finder sted 
onsdag den 2. oktober 2013 kl. 12-16 hos TDC. Tilmelding til mødet skal 
ske til TDC. 
 
Drift og overvågning 
Lars Høyrup redegjorde afslutningsvis for mulighederne for målinger og 
overvågning i TDC’s net. 
 
Næste møde 
Næste møde i VULA-videreudvikling vil blive afholdt 23. oktober kl. 10-
13 hos Erhvervsstyrelsen. Invitation til dette møde er udsendt. 
 
Opsamling  
Der var ikke blandt deltagerne i mødet bemærkninger til 
afrapporteringen, der blev taget til efterretning. 
 
Ad. 3. Afrapportering fra Fiber-arbejdsgruppen (v/ formanden) 
Kenneth Jarnit redegjorde for konklusionen på gruppens arbejde. En 
detaljeret gennemgang af afrapporteringen kan findes i de anvendte 
slides, der er vedlagt dette referat. 
 
Kenneth Jarnit indledte med at fortælle, at arbejdsgruppens opgave har 
været at beskrive fibernettet opbygning, vurdere behovet for et VULA-
produkt på fiber samt eventuelt udarbejde en teknisk specifikation, hvis 
det blev vurderet, at der er behov for et sådant produkt. 
 
Arbejdsgruppen har afholdt tre møder. 
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Kenneth Jarnit forklarede, at behovet for VULA på fiber er blevet 
vurderet ud fra, om TDC’s fibernet og udbygning af dette skaber barrierer 
for ubundtet fiberadgang for alternative operatører på tilsvarende vis som 
udbygningen af kobbernettet. TDC har til arbejdsgruppen oplyst, at der 
ikke eksisterer de samme barrierer for fortsat adgang til ubundtet fiber på 
fibernettet som i kobbernettet. Etablering af flexibility points fjerner ikke 
muligheden for ubundtet adgang fra den bagvedliggende central. 
Eventuelle kapacitetsproblemer vil kunne løses via virtuel samhusning. 
 
Kenneth Jarnit fortalte, at arbejdsgruppen på baggrund af TDC’s 
oplysninger har konkluderet, at der ikke i øjeblikket er et behov for 
VULA på fiber.  
 
TDC har under arbejdet oplyst, at udbygningen af fibernettet i fremtiden 
vil kunne udvikle sig, så der skabes barrierer for ubundtet adgang til 
fiber. Arbejdsgruppen anbefaler på denne baggrund, at der i den 
kommende marked 4-afgørelse indføres en betinget forpligtelse for TDC 
til at levere VULA på fiber, der træder i kraft, hvis TDC udbygger 
fibernettet på en måde, der forhindrer en ubundtet fiberadgang for 
alternative operatører.  
 
Kenneth Jarnit foreslog på denne baggrund, at arbejdsgruppen nedlægges. 
Ingen havde indvendinger til arbejdsgruppens konklusion og forslaget om 
at nedlægge arbejdsgruppen. 
 
Erhvervsstyrelsen takkede formanden for arbejdet og noterede sig 
anbefalingen om at tilføje en betinget forpligtelse om VULA på fiber i 
den kommende marked 4-afgørelse samt konkluderede, at arbejdsgruppen 
nedlægges. 
 
Ad. 4. Orientering om udkast til vectoringafgørelsen (V/ ERST) 
Erhvervsstyrelsen redegjorde for udkast til vectoringafgørelse, der blev 
sendt i høring den 4. september 2013 og kan ses på høringsportalen her: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17041. De anvendte slides 
med en mere detaljeret gennemgang af udkastet er vedlagt dette referat. 
 
Afgørelsen har skullet balancere to hovedhensyn – dels hensynet til en 
fortsat opgradering af kobbernettet, dels hensynet til at sikre alternative 
udbyderes mulighed for at konkurrere med TDC på flere platforme.  
 
Afgørelsesudkastet giver TDC mulighed for at anvende vectoring fra 
fremskudte indkoblingspunkter og fjerner samtidig TDC’s forpligtelse til 
at tilbyde netadgang til rå kobber (delstrækninger) fra disse punkter. 
Ligeledes gives alternative operatører mulighed for at anmode TDC om 
at opgradere et eksisterende fremskudt indkoblingspunkt med vectoring. 
 
Brug af vectoring skal af TDC varsles med mindst 18 måneder. Varslet 
kan dog reduceres til seks måneder under visse betingelser. TDC kan fra 
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1. marts 2014 varsle brug af vectoring, men varslet kan, uanset om 
betingelserne for at nedsætte varslet til seks måneder er opfyldt, ikke 
udløbe tidligere end 1. januar 2015. 
 
Concepy undrede sig over, at Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om 
vectoring uden at kende de tekniske og prismæssige detaljer af TDC’s 
POI0-produkt. Dette skaber efter Concepys vurdering en usikkerhed for 
alternative operatører, da POI0 skal være en erstatning for 
delstrækninger, som de alternative operatører med vectoringafgørelsen 
ikke længere har adgang til fra FIP’er med vectoring. Når høringen over 
udkastet sker før POI0-produktet er færdigt, er det svært for alternative 
operatører at vide, hvad de får i stedet for delstrækninger. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at vectoringafgørelsen er blevet sendt i høring 
nu, da udkastet var færdigt. Styrelsen oplyste endvidere, at POI0-
prisafgørelsen forventes at blive truffet senest i december 2013.  
 
Concepy spurgte, hvordan det vurderes, om en anmodning fra alternative 
udbydere om vectoring er rimelig. Erhvervsstyrelsen forklarede, at 
rimeligheden i en anmodning vil blive vurderet ud fra telelovens kriterier. 
Udgangspunktet er, at TDC skal imødekomme en anmodning om 
vectoring. Hvis TDC ikke imødekommer en anmodning, er det TDC, der 
skal løfte bevisbyrden, for hvorfor anmodningen ikke er rimelig. 
 
Concepy spurgte, om et investeringsloft hos TDC kunne bruges som 
begrundelse for at afvise en anmodning. Erhvervsstyrelsen oplyste, at 
dette ikke ville være et gyldigt argument for afslag. 
 
Telenor efterspurgte, at der kom en klar og objektiv proces for 
behandling af anmodning om vectoring i TDC’s standardtilbud. 
Erhvervsstyrelsen fastslog, at behandlingen skulle følge teleloven, og 
derfor ikke sker efter ”forgodtbefindende”.  
 
Telia og Concepy spurgte til, hvilken betydning vectoring vil få for de 
regulerede engrospriser, herunder prisen på uncontended VULA/POI0. 
Det er vigtigt for de alternativer selskaber at kende konsekvenserne, når 
de dels skal afgive bemærkninger til udkast til vectoringafgørelse, dels 
vurderer deres fremtidig forretningsplaner. Concepy foreslog, at styrelsen 
hurtigt udarbejder et priseksempel på de nye priser efter indførelse af 
vectoring. Concepy frygter, at priserne for POI0-adgang med vectoring 
vil blive 3-4 gange højere end priserne for adgang til rå kobber-
delstrækninger. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at den nye LRAIC-model, der skal anvendes 
til prisberegninger fra 2015, først er klar til næste år. Styrelsen ville 
undersøge muligheden for et realistisk priseksempel for POI0-adgang 
med vectoring med anvendelse af den eksisterende LRAIC-model.  
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Telia spurgte, om det er muligt at se et udkast til vectoringpriserne, når 
den nye LRAIC-model sendes i høring efter nytår. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at den nye LRAIC-model vil blive sendt i 
høring af tre omgange i 2014, første gang i midten af januar. I udkastet 
vil det være muligt at se omkostninger til linjekort. 
 
Concepy spurgte, om forbindelser med lav hastighed, der ikke nyder gavn 
af vectoring, skal dække udgifter til vectoring. 
 
Erhvervsstyrelsen forklarede, at den nuværende prismodel anvender 
gennemsnitsbetragtninger, hvor nogle omkostninger fordeles ud på linjer 
uanset disses hastighed. Erhvervsstyrelsen noterede sig Concepys 
bekymringer om de fremtidige POI0-priser og lovede at undersøge dette. 
 
Ad. 5. Orientering om prissætning af uncontended VULA (V/ ERST) 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at et udkast til prisafgørelse vil blive sendt i 
høring i slutningen af uge 39. Beregningen af priserne tager 
udgangspunkt i omkostningerne for DSLAM beregnet efter LRAIC-
modellen. Næste år vil POI0-priser blive beregnet ved hjælp af den nye 
LRAIC-model. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at priserne ikke vil være hastighedsafhængige. 
Priser for backhaul er på nuværende tidspunkt reguleret efter historiske 
omkostninger, men styrelsen vil i forbindelse med POI0-afgørelsen 
undersøge, om det er muligt at beregne priser for backhaul baseret på den 
nuværende LRAIC-model.  
 
Erhvervsstyrelsen har onsdag den 25. september sendt et 
prisafgørelsesudkast i høring. Samtidig har styrelsen sendt et notat om 
udmøntning af omkostninger til vectorisering i høring. Høringsfristen er 
onsdag den 16. oktober 2013. 
 
Ad. 6. Ny mødedato til erstatning for mødet den 13. december 2013  
Erhvervsstyrelsen er forhindret i at afholde et møde den 13. december 
2013 og foreslår, at mødet flyttes til den 9. december 2013 kl. 10-12. 
Hvis nogle deltagere ikke har mulighed for at deltage denne dag, vil 
Erhvervsstyrelsen gerne have besked snarest muligt. 
 
Da Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget henvendelser om ovenstående 
mødedato, ligger den herefter fast. 
 
Det bemærkes i den forbindelse, at næste møde finder sted den 6. 
november 2013. Der udsendes særskilt invitation til dette møde. 
 
Ad. 7. Eventuelt 
GlobalConnect foreslog, at VULA-forum undersøger, om der er et behov 
for at indføre VULA på kabel-tv-nettet, ligesom man har undersøgt 
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behovet for VULA på fibernettet. VULA kan være løsning på 
udfordringen med, at netadgang på kabel-tv-nettet er betinget af at aftage 
YouSees grundpakke. 
 
TDC fremførte, at behovet for VULA på kabel-tv-net skal ske med 
samme vurdering af behovet som blev anvendt til VULA på fiber. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen i uge 38 vil offentliggøre en 
analyse af kabel-tv-markedet. Erhvervsstyrelsen vil gå videre med 
GlobalConnects forslag. 
 
Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 19. september 2013 en analyse af 
netadgangen til TDC’s kabel-tv-net. Styrelsen iværksatte samtidig en 
høring over analysen med høringsfrist den 15. november 2013.  


