
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 19. december 2012 i VULA-forum 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Stig Myken, Nicolai Lamborg og Simon Skals 
Global Connect: Kim Harder 
TDC: Christian Halgreen og Allan Bartroff 
Telenor: Kenneth Jarnit 
Telia: Claus Birkmose, Marie Skouenborg, Kristian Levinsen, Frederik 
Siegumfeldt og Lars H. Jensen 
Erhvervsstyrelsen: Finn Petersen, Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, Christof-
fer K. Giwercman, Tine Meyer og Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
 
Dagsorden: 

1. Velkommen, herunder godkendelse af dagsordenen (v/ Finn Petersen) 
2. Drøftelse af TDC's standardtilbud på VULA (v/ Tine Meyer) 
3. Rapportering fra Vectoring-arbejdsgruppen (v/ Christian Halgreen, 

TDC) 
4. Eventuelt (v/ Finn Petersen) 
5. Afrunding og tak for i dag (v/ Finn Petersen) 

 
Ad 1. Velkomst 
Finn Petersen bød velkommen. 
 
Ad 2. Drøftelse af TDC's standardtilbud på VULA 
Indledningsvis oplyste ERST, at styrelsen forventer at afslutte sagsbehandlingen 
vedrørende VULA inden d. 3. marts 2013. Derefter blev branchen opfordret til 
at rejse eventuelle yderligere emner. 
 
Processen for behandlingen af TDC’s standardtilbud 
Branchen ønskede en drøftelse af selve processen vedrørende branchehøringen 
over TDC's standardtilbud på VULA (marked 4). Dette medførte følgende 
kommentarer: 
 

• Telenor nævnte, at selskabet under Erhvervsstyrelsens høring vedrøren-
de TDC’s nye standardtilbud på marked 4, 5 og 6 havde knyttet kom-
mentarer til TDC’s standardtilbud ”rå kobber og delt rå kobber” (heref-
ter RK og DRK). Disse kommentarer bør også indgå i overvejelserne 
omkring VULA, idet RK og DRK knytter sig tæt til VULA forpligtel-
sen.  
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ERST bekræftede, at kommentarer til de punkter i RK og DRK, der 
knytter sig til VULA, vil blive inddraget i det fremadrettede arbejde. 

 
• Telia spurgte til afgrænsningen af høringsmaterialet knyttet til branche-

høringen over TDC’s standardtilbud på VULA. Høringsmaterialet fra 
ERST er alene en henvisning til TDC Wholesales hjemmeside, hvor det 
er vanskeligt at lokalisere relevante høringsdokumenter, idet hjemmesi-
den indeholder over hundrede bilag.  

 
ERST tilkendegav, at styrelsen umiddelbart i forlængelse af mødet ville 
udsende en liste over relevante bilag fra TDC Wholesales hjemmeside, 
således at det vil være klart, hvad som er omfattet af høringen. Denne 
liste er udsendt d. 19. december 2012. 

 
• Telia fremførte endvidere det synspunkt, at det er vanskeligt at vurdere 

ændringer i standardtilbuddene. Telia mente ikke, at processen er trans-
parent og foreslog, at TDC udsendte en liste over de ændringer i stan-
dardtilbuddene relateret til VULA, der er foretaget i perioden mellem 
TDC’s branchehøring over udkast til standardtilbud og TDC’s offent-
liggørelse/indsendelse af det endelige standardtilbud den 3. december 
2012 til ERST. 

 
TDC tilkendegav, at selskabet inden d. 1. januar 2013 ville udarbejde 
en samlet ”ændringspakke”, hvoraf der med korrekturtekst fremgår 
ændringer foretaget i perioden mellem TDC’s høring over udkast til 
standardtilbud og TDC’s offentliggørelse/indsendelse af det endelige 
standardtilbud den 3. december 2012 samt de ændringer, som er foreta-
get efter den 3. december 2012.  
 
TDC har efterfølgende oplyst, at selskabet ikke som forventet har ud-
sendt ”ændringspakken” inden 1. januar 2013. Selskabet forventer at 
kunne udsende pakken senest 4. januar 2013. Dette er sket. 

 
• Udsigten til en oversigt over ændringer i standardtilbuddene fik Telia til 

at efterspørge en forlænget høringsfrist. 
 

• ERST udskød herefter høringsfristen fra d. 4. januar 2013 til d. 11. ja-
nuar 2013. 

 
VULA-produktets funktionaliteter 
Herefter blev VULA-produktets funktionaliteter drøftet. Dette medførte følgen-
de kommentarer: 
 

• Concepy spurgte, hvordan man skal fortolke formuleringen: ”produktet 
(VULA) skal give adgang til et i nogen grad tjenesteuafhængigt pro-
dukt.” 
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ERST anførte, at man med formuleringerne i markedsafgørelsen har fo-
retaget en afvejning af en række hensyn ud fra proportionalitetsbetragt-
ninger. De alternative udbydere er meget velkomne til at kommentere 
på dette punkt, hvis de mener, at TDC’s udformning af standardtilbud-
det ikke lever op kravene i markedsafgørelsen. 

 
• Telia nævnte, at selskabet har indgivet en række tekniske ændringsfor-

slag til TDC i relation til VULA, idet Telia mener, at produktet ikke bør 
resultere i tekniske begrænsninger for de alternative udbydere. Sådanne 
begrænsninger vil i Telias optik modvirke formålet med produktet. TDC 
har efterfølgende afvist forslagene og henvist Telia til at gøre opmærk-
som på deres synspunkter i forbindelse med arbejdet i VULA-forum. 
Telia pointerede, at selskabet i videst muligt omfang ønskede at undgå 
”løse ender”, når standardtilbuddet træder i kraft. 

 
ERST opfordrede Telia til at fremføre forslagene i selskabets hørings-
svar, herunder uddybe og begrunde forslagene. 

 
• TDC bemærkede, at visse funktionaliteter må ofres, hvis man vil opnå 

større goder i relation til båndbredder på det eksisterende net. Dette kan 
være en proportional handlemåde og i overensstemmelse med markeds-
afgørelsen. 

 
• TDC nævnte videre, at selskabet har undersøgt mulighederne for, at ak-

tørerne på markedet kan opnå uncontended adgang. Som opfølgning på 
sidste møde i vectoring-arbejdsgruppen bekræftede TDC, at det er tek-
nisk muligt at give uncontended adgang ved den enkelte DSLAM (”at 
the DSLAM”) - et såkaldt nyt ”POI0-netadgangsprodukt”. TDC var dog 
bekymret for, at produktet reelt aldrig vil blive afsat. Ved uncontended 
adgang lægges beslag på betragteligt mere kapacitet sammenholdt med 
en contended adgang, som pt. prissættes i LRAIC-modellen. Derfor så 
TDC en risiko for, at uncontendede VULA-produkter ville blive ufor-
holdsmæssigt dyre. 

 
TDC anførte, at i LRAIC-modellen udgør de kapacitetsafhængige om-
kostninger en relativ stor del af de samlede omkostninger for BSA. Det-
te er grunden til, at et uncontended VULA-produkt ved POI0 risikerer at 
blive et dyrt produkt. TDC understregede, at man ønsker at tilbyde et 
levedygtigt produkt. Derfor vil TDC kigge på sammenhæng mellem 
funktionalitet og pris hen ad vejen. 

 
TDC oplyste, at selskabet vil indkalde interesserede parter til en drøf-
telse af denne problemstilling i januar eller februar 2013. 

 
• Concepy bemærkede, at prisen for produktet i høj grad vil være med til 

at afgøre, hvorvidt produktet er attraktivt at aftage for alternative sel-
skaber. Selskabet spurgte derfor til muligheden for at fravige LRAIC i 
relation til sammenhængen mellem båndbredde og pris.  
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Concepy anførte endvidere, at en for stor del af BSA-omkostningen 
udmøntes på kapacitet (downloadhastighed). Derfor mente Concepy, at 
et anderledes udmøntningsprincip kunne afhjælpe problemet med ufor-
holdsmæssigt høje priser for et uncontended VULA-produkt. Desuden 
nævnte selskabet, at det medfører unødigt store omkostninger, at man i 
henhold til VULA-standardtilbuddet som alternativ udbyder for at kun-
ne opsamle trafik direkte fra et POI 1-punkt i en lag 2 ring skal etablere 
sig på samtlige POI 1-punkter i lag 2 ringen, såfremt det ønskes at kun-
ne opsamle trafik for hele lag 2 ringen (i stedet for at kunne opsamle 
den sidstnævnte trafik i et mere centralt punkt (POI 2 eller POI 3). Con-
cepy foreslog derfor et arbejdsmøde om prisstrukturer og tekniske mu-
ligheder. 
 
ERST henviste til det arbejde, der tidligere er foregået i pris-
arbejdsgruppen under VULA-forum. Erhvervsstyrelsen havde i udkast 
til VULA-prisafgørelse foreslået en prisudmøntning, som svarer til den, 
der anvendes ved BSA på kobbernettet. Branchen var i første omgang 
skeptisk over for dette udmøntningsprincip, hvorfor Erhvervsstyrelsen 
præsenterede et alternativt kapacitetsafhængigt udmøntningsprincip på 
mødet i pris-arbejdsgruppen. De forskellige udmøntningsprincipper blev 
diskuteret, og resultatet var, at branchen ønskede at fastholde Erhvervs-
styrelsens oprindelige udmøntningsprincip. 

 
ERST henviste endvidere til arbejdet med VULA-prisafgørelsen. Det 
blev nævnt, at ERST har mulighed for at ændre udmøntningsprincipper-
ne på et senere tidspunkt, hvis der er bred opbakning hertil fra branchen. 

 
VULA-prisafgørelsen  er efter mødets afholdelse truffet den 20. decem-
ber 2012 og offentliggjort på styrelsens hjemmeside. 

 
• ERST gjorde desuden opmærksom på, at der er en proces i gang med at 

udarbejde en revideret LRAIC-fastnetmodel. Branchen vil som hidtil 
blive inddraget i denne proces og har i den forbindelse mulighed for at 
indsende objektive og dokumenterede omkostninger og derved påvirke 
modellens udformning. 

 
Proces for varsling af nye fremskudte punkter 
Herefter blev varslingsproceduren ved etablering af nye fremskudte punkter 
drøftet. Dette medførte følgende kommentarer: 
 

• TDC understregede, at kravene i markedsafgørelsen forpligter TDC til 
at lave et aftalekompleks, der samlet set efterkommer markedsafgørel-
sen. Det vil sige, at RK- og DRK-aftalerne naturligt kommer til at inde-
holde delelementer, der kan relateres til markedsafgørelsens ordlyd. 
TDC beklagede, at proceduren for varsling i øjeblikket ikke fremgår 
nogen steder i det samlede aftalekompleks.  
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TDC vil indarbejde varslingsproceduren i standardtilbuddene inden 
årets udgang. TDC har efterfølgende oplyst, at selskabet ikke som for-
ventet har udsendt det reviderede standardtilbud inden 1. januar 2013. 
Selskabet forventer at kunne udsende det senest 4. januar 2013. Dette er 
sket. 

 
• Telia fremsatte ønske om, at TDC offentliggør lister over adresser, der 

kan nås fra nuværende og fremtidige fremskudte punkter. TDC bemær-
kede hertil, at dette er et gammelt ønske, og at Telia selv har mulighed 
for at udarbejde listerne ved brug af lister over koordinater på adresser 
og koordinater på fremskudte punkter. 

 
ERST opfordrede TDC til at overveje, om selskabet kan imødekomme 
Telias ønske herom i den kommende revision af standardtilbuddet. 

 
Proces for tvangsmigrering 
Herefter blev processen for tvangsmigrering drøftet. Dette medførte følgende 
kommentarer: 
 

• Concepy spurgte til sammenhængen mellem en eventuel overgang til 
vectoring og samtidig anvendelse af tvangsmigrering.  

 
ERST oplyste, at der ikke er taget stilling til tvangsmigrering i denne 
kontekst endnu, men at det i givet fald vil være en del af kommende af-
gørelse om eventuelt fjernelse af adgangen til leje af delstrækninger 
med henblik på indførelse af vectoring eller tilsvarende teknologier. 

 
• Telia udtrykte bekymring for, at selskabet kan blive forhindret i at fast-

holde deres kundemasse, idet det reelt ikke vil kunne lade sig gøre at 
migrere til et brugbart alternativ. Derved vil Telia ikke være stillet, som 
om migreringen ikke havde fundet sted. Dette vil efter Telias opfattelse 
ikke være i overensstemmelse med afgørelsen. 

 
• TDC kommenterede ved at påpege, at kan VULA ikke håndtere Telias 

eksisterende kunder, vil dette være at opfatte som et problem med 
VULA-produktet. TDC mener, at denne bekymring har været drøftet i 
forbindelse med arbejdet omkring den tekniske specifikation for VULA-
produktet, og at der er indgået kompromiser i forbindelse hermed. 

 
• Telenor nævnte, at der er mange måder at løse problemstillingen på. 

Man kunne ændre incitamentsstrukturer ved at skrue på kompensations-
ordningen eller ved midlertidigt at fastsætte en særligt lav multicastpris 
for tvangsmigrerede slutbrugere. 

 
• ERST opfordrede deltagerne til at uddybe deres kommentarer på skrift 

og indsende dem til ERST. 
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Kompensation ved tvangsmigrering 
Herefter blev kompensation ved tvangsmigrering drøftet. Dette medførte føl-
gende kommentarer: 
 

• Concepy anførte, at det er uklart, hvem der i relation til deres opstillede 
CPE-udstyr skal vurdere, om ”udstyr kan genbruges til andre forbindel-
ser på den pågældende central”, idet dette skal tages i betragtning ved 
beregning af kompensationens størrelse. Concepy anførte endvidere, at 
kr. 1000 i kompensation pr. linje vil udgøre et simpelt system, der er let 
at administrere i praksis, men at beløbet bør undersøges nærmere, idet et 
for lavt beløb risikerer at udhule ordningen. 

 
ERST bemærkede hertil, at målet med ordningen ifølge markedsafgø-
relse er, at den skulle udformes med det formål at undgå tvister og såle-
des, at kompensationens størrelse umiddelbart kan aflæses i aftalen, og 
så det på forhånd er angivet, hvilken type oplysninger de alternative te-
leselskaber skal stille til rådighed for TDC for at få kompensationen. 
Dette kan bl.a. indebære, at kompensationsordningen skal være relevant 
enkelt, gennemsigtig og eksempelvis baseret på et gennemsnitligt kom-
pensationsbeløb.  

 
• Telia bemærkede, at det var vanskeligt at forholde sig konkret til debat-

ten, idet kompensationsordningen, som den foreligger på nuværende 
tidspunkt, er meget forsimplet og efter Telias beregninger i visse tilfæl-
de giver et negativt resultat for de alternative udbydere. Det blev nævnt, 
at udregninger baseret på det vilkår, der er indeholdt i standardtilbuddet, 
som det ligger nu, vil afhænge af, om man bruger de alternative selska-
bers tal for forventet bruttotilvækst eller nettotilvækst i kundemassen. 
Telia opfordrede slutteligt TDC til at fremkomme med regneeksempler. 

 
Det blev herefter aftalt, at TDC udarbejder regneeksempler, der kan an-
skueliggøre og begrunde fastlæggelsen af kompensationsbeløbet. Der-
udover vil Concepy med baggrund i LRAIC-priserne udarbejde et reg-
neeksempel. TDC opfordrede i øvrigt Telia til at fremlægge de regneek-
sempler, der giver negative resultater for de alternative udbydere. 

 
• Telia kommenterede på det faktum, at standardtilbuddet i øjeblikket 

alene nævner ”DSLAM udstyr placeret i samhusninger” som element, 
der kan danne baggrund for et specifikt kompensationsbeløb. Der er og-
så udgifter til eksempelvis fiber, programmering og projektledelse, som 
her kunne være relevant at have med i betragtning. 

 
ERST opfordrede TDC til at kigge på formuleringerne i forbindelse med 
opdateringen af standardtilbuddet inden årets udgang. Herefter har del-
tagerne mulighed for at kommentere på indholdet i forbindelse med den 
igangværende branchehøring. 
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TDC har efterfølgende oplyst, at selskabet ikke som forventet har ud-
sendt det reviderede standardtilbud inden 1. januar 2013. Selskabet for-
venter at kunne udsende det senest 4. januar 2013. Det reviderede stan-
dardtilbud er blevet indsendt den 4. januar 2013.  

 
• ERST opfordrede generelt mødedeltagerne til at indsende deres kom-

mentarer til ERST, så de kan inddrages i den videre proces. 
 
Ad 3. Rapportering fra Vectoring-arbejdsgruppen  
Christian Halgreen, TDC, præsenterede vectoring-arbejdsgruppens rapportering 
til VULA-forum (se vedhæftede slides). 
 
Indledningsvis blev den workshop, som TDC har organiseret d. 14. januar 2013 
præsenteret (se slide 3). Formålet med denne workshop er at præsentere den 
vectoring-teknologi, der er tilgængelig i øjeblikket. I forhold til feltforsøget (sli-
de nr. 6), vil TDC uddybe dette i forbindelse med workshoppen. 
 
Herefter gennemgik Christian Halgreen de aspekter, som er blevet drøftet i for-
bindelse med scenarier for mulig anvendelse af vectoring. Hertil havde møde-
deltagerne en række kommentarer: 
 

• Concepy fremhævede, at det er muligt, at den teknologiske udvikling vil 
medføre, at verden ser anderledes ud om 12-24 måneder, end den gør i 
dag. Det vil sige, at grundlaget for en beslutning om indførelse af vecto-
ring vil kunne ændre sig inden for en overskuelig tidshorisont. 

 
Concepy anførte i den forbindelse blandt andet, at selskabet ikke er enig 
i, at vectoring som teknologi har nået et modenhedsstadie, hvor man 
med rimelighed kan konkludere, at det ikke i fremtiden vil være muligt 
at lave vectoring på tværs af forskellige DSLAM. Det er efter Concepys 
opfattelse ikke retvisende at sætte lighedstegn mellem vectoring som 
begreb og den konsekvens, at adgangen til VDSL2 på rå kobber skal 
begrænses.  

 
• Telia bemærkede, at vectoring er en teknologi, hvis indførelse vil kræve 

ændringer i den gældende regulering, hvilket blandt andet vil påvirke 
netadgangsforpligtelsen, som den er udformet i dag. 

 
• TDC understregede, at præsentationen tager udgangspunkt i teknologi-

en, som den er TDC bekendt på nuværende tidspunkt, og i det udstyr, 
som TDC har kendskab til kan leveres på nuværende tidspunkt – velvi-
dende, at begge dele kan ændre sig. Der er dog efter det af TDC’s oply-
ste i øjeblikket ingen udstyrsleverandører, der kan tilbyde udstyr, der 
eksempelvis kan cross-vectoring, men TDC opfordrede de alternative 
udbydere til at komme med sådanne og andre tilsvarende oplysninger, 
hvis man har kendskab hertil. 

 



 8/10 
 
 

Hertil bemærkede Concepy, at selskabet har forståelse for, at TDC har 
forholdt sig til udbuddet af eksisterende teknologi, og at der således er 
tale om en balance mellem den hastighed, hvormed vectoring kan udrul-
les, og den fortsatte bevarelse af de nuværende anvendelsesformål for rå 
kobber. Det bør fremgår klart, at dette aspekt er helt centralt i diskussio-
nen, og at den mulige fremtidige udvikling ikke kan ignoreres. 

 
• ERST tilkendegav, at arbejdet i VULA-forum netop skal ses i lyset af 

den løbende teknologiske udvikling, der vil blive inddraget i vurderin-
gerne i styrelsens analyse og eventuelle afgørelse. ERST er således be-
vidst om den teknologiske udvikling, der kan tilsige større eller mindre 
ændringer på dette punkt på såvel kort som lang sigt. 

 
Under gennemgangen af de vedhæftede slides blev det nævnt, at det formentlig 
kan lade sig gøre at håndtere op til 750 slutbrugere fordelt på to vectoriserede 
DSLAM’er (og ikke kun 400 på én DSLAM som tidligere nævnt). Dette med-
førte følgende kommentarer: 
 

• Telia spurgte til, om dette ikke ændrer de scenarier, som TDC præsente-
rer i arbejdsgruppens afrapportering (se slide 10). Herunder blev der 
spurgt til, om denne ændring vil kunne betyde, at nogle af de lidt større 
centraler vil kunne anvende vectoring. 

 
TDC tilkendegav, at ændringen vil kunne betyde, at vectoring på nogle 
af de større centraler vil kunne blive aktuelt. Det blev understreget, at de 
tidligere nævnte 400 slutbrugere ikke er en fast størrelse, men nærmere 
et realistisk estimat over hvor mange vektoriserede linjer en enkelt 
DSLAM kan håndtere. På grund af den begrænsning, som den fysiske 
afstand mellem DSLAM og slutkunde medfører i form af tabt bånd-
bredde, vil nye DSLAM’er i fremskudte punkter kun dække i størrel-
sesordenen op til 400 slutbrugere, så TDC vurderer, at det præcise antal 
(eksempelvis mellem 400 og 750) i denne sammenhæng er af mindre 
betydning. 

 
• Telia bemærkede, at hvis man kan koble mere end 400 slutbrugere på en 

DSLAM, vil det resultere i mere end 8500 berørte rå kobberlinjer, og at 
disse linjer ikke omfatter linjer, der potentielt vil blive etableret frem-
over. 

 
TDC bemærkede hertil, at de op til 750 slutkunder på en lokalitet også 
vil betyde, at flere slutkunder vil kunne få glæde af højere båndbredder. 

 
• Concepy bemærkede, at kun ca. 5000 slutkunder i dag aftager 50 

Mbit/s, selv om op mod 450.000 kunder tilsyneladende har mulighed for 
at aftage produktet i dag. Efterspørgselssiden har således også betydning 
for den konkurrencemæssige afvejning i den analyse, som ERST skal 
udarbejde. 

 



 9/10 
 
 

TDC medgav, at der givetvis ikke er 700.000 kunder, der i dag efter-
spørger båndbredder på mere end 50 Mbit/s. 

 
• ERST rundede af ved at nævne, at de ovenstående kommentarer vedrø-

rende antal berørte linjer, antallet af berørte slutkunder og efterspørgslen 
vil blive taget med i betragtningen, og netop vil være relevante input i 
styrelsens arbejde med at vurdere en eventuel indførsel af vectoring i 
Danmark. 

 
På dette tidspunkt blev mødet afsluttet på grund af det fremskredne tidspunkt. 
 
Ad 4. Eventuelt 
Punktet blev ikke behandlet. 
 
Ad 5. Afrunding og tak for i dag 
ERST sluttede mødet af ved at understrege, at hvis der var yderligere kommen-
tarer til de vedhæftede slides om afrapporteringen fra vectoring-arbejdsgruppen, 
vil ERST bede mødedeltagerne om at sende disse til ERST, hvorefter de vil bli-
ve indskrevet i referatet på lige for med de synspunkter, der blev fremført under 
mødet. Erhvervsstyrelsen har ikke efterfølgende modtaget yderlige kommenta-
rer. 
 
Opsummering – opfølgning: 

• ERST har den 19. december 2012 udsendt en liste over relevante bilag 
på TDC wholesales hjemmeside i relation til høring over TDC’s VULA-
standardtilbud.   

• TDC vil inden den 1. januar 2013 udarbejde en samlet ”ændringspak-
ke” hvoraf ændringer foretaget i perioden mellem TDC’s høring over 
udkast til standardtilbud og TDC’s offentliggørelse/indsendelse af det 
endelige standardtilbud den 3. december 2012 samt de ændringer, som 
er foretaget efter den 3. december 2012 fremgår. TDC har efterfølgende 
oplyst, at selskabet forventer at kunne udsende pakken senest 4. januar 
2013. Pakken er blevet indsendt den 4. januar 2013.  

• TDC vil indkalde interesserede parter til drøftelse af problemstillingen 
omkring uncontended adgang i januar eller februar 2013. 

• TDC vil udarbejde varslingsprocedurer i forbindelse med etablering af 
nye fremskudte indkoblingspunkter i selskabets standardtilbud inden 
årets udgang. TDC har efterfølgende oplyst, at selskabet forventer at 
kunne udsende det senest 4. januar 2013. Dette er sket.  

• TDC udarbejder regneeksempler, der kan anskueliggøre og begrunde 
fastlæggelsen af kompensationsbeløbet.  

• Telia fremsender de regneeksempler i relation til kompensationsbe-
stemmelsen, der giver negative resultater for de alternative udbydere i 
forhold til den nuværende kompensationsordning. 

• Concepy vil med baggrund i LRAIC-priserne udarbejde regneeksempler 
i relation til kompensationsordningen.  

• ERST opfordrede TDC til at kigge på formuleringen i standardtilbuddet, 
som alene nævner kompensation i forbindelse med ”DSLAM udstyr pla-
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ceret i samhusninger” i forbindelse med opdatering af standardtilbud-
det inden årets udgang. TDC har efterfølgende oplyst, at selskabet for-
venter at kunne udsende det senest 4. januar 2013. Dette er sket.  

• ERST opfordrede generelt deltagerne til at uddybe deres kommentarer 
til de rejste emner i relation til VULA-standardtilbuddet på skrift og 
indsende dem til ERST.  


