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Dagsorden 

Dagsordenen for mødet er:

1. Velkommen, herunder godkendelse af dagsordenen 
(v/ Finn Petersen)

2. Drøftelse af TDC's standardtilbud på VULA (v/ Helle 
Bøjen Larsen)

3. Rapportering fra Vectoring-arbejdsgruppen (v/ 
Christian Halgreen, TDC)

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



Drøftelse af TDC's standardtilbud på VULA

Det fremgår af kommissoriet for VULA-forum, at en af 
opgaverne er at drøfte TDC’s standardtilbud for 
VULA-produktet.

TDC offentliggjorde den 3. december 2012 
standardtilbuddet. Samme dag indsendte TDC 
standardtilbuddet til ERST.

ERST udsendte standardtilbuddet i høring den 4. 
december 2012 med frist for afgivelse af eventuelle 
bemærkninger den 4. januar 2013.



Standardtilbud på VULA

ERST foreslår, at følgende emner drøftes:

1.VULA-produktets funktionaliteter.
2.Proces for varsling af nye fremskudte punkter.
3.Proces for tvangsmigrering.
4.Model for kompensation ved tvangsmigrering.

-> har branchen yderligere emner, der ønskes drøftet?



Standardtilbud på VULA
VULA-produktets funktionaliteter

Markedsafgørelsen:
� Produktet skal give de alternative teleselskaber mulighed 

for at udbyde innovative tjenester til slutbrugere på
niveau med de muligheder, der er på det fysiske 
netniveau.

� Produktet skal give de alternative teleselskaber mulighed 
for at have fuld kontrol over den lokale forbindelse til 
slutbrugeren.

� Produktet skal give adgang til et i nogen grad 
tjenesteuafhængigt (service agnostic) produkt.

� Produktet skal give mulighed for en aftalt og specificeret 
kapacitet mellem det aktuelle overdragelsespunkt og 
nettermineringspunktet hos slutbrugeren (uncontended
adgang).

� Produktet skal give de alternative teleselskaber 
valgmuligheder i relation til endeudstyr (CPE).



Standardtilbud på VULA
Proces for varsling af nye fremskudte punkter

Markedsafgørelsen:
� TDC skal udarbejde en varslingsprocedure: minimum seks 

måneders varsel før en planlagt etablering af et fremskudt 
indkoblingspunkt (evt. kortere). 

� TDC skal offentliggøre alle nødvendige oplysninger, for at det 
alternative selskab kan træffe kommerciel beslutning om 
etablering i fremskudte indkoblingspunkter.

� TDC skal sikre, at oplysninger stilles til rådighed for de alternative 
selskaber på en let tilgængelig og hensigtsmæssig måde.

� I forbindelse med varslingen skal TDC desuden give tilbud på
sametablering (fast pris opdelt på de enkelte delelementer).

� TDC skal fremsende en liste til det enkelte selskab med 
oplysninger om selskabets berørte EN-numre (kredsløb).

� Såfremt TDC i varslingsperioden finder det nødvendigt at ændre 
visse forhold vedrørende det fremskudte indkoblingspunkt, skal 
TDC sikre, at oplysningerne herom stilles til rådighed for de 
alternative selskaber hurtigst muligt og senest samtidig med, at
TDC’s interne afdelinger orienteres. 

� TDC kan tidligst to måneder efter varslingstidspunktet kræve svar 
fra det alternative selskab om, hvorvidt selskabet ønsker at 
sametablere sig med TDC i det pågældende indkoblingspunkt.



Standardtilbud på VULA
Proces for tvangsmigrering

Markedsafgørelsen:
� TDC er berettiget til at/skal overføre de alternative teleselskabers 

forbindelser til VULA i tilfælde, hvor TDC fraviger kvalitetskravet 
som følge af en beslutning om at opgradere kobberaccessnettet, 
hvor forbindelserne som følge heraf bliver berørt 
kvalitetsmæssigt, og hvor de alternative teleselskaber ikke ønsker 
at etablere sig i det fremskudte indkoblingspunkt.

� Når TDC tvangsmigrerer de alternative teleselskabers forbindelser 
i ovennævnte situation, er TDC forpligtet til at gennemføre 
migreringen til VULA uden at opkræve særskilt betaling herfor. 
TDC er endvidere forpligtet til at betale for udskiftning af 
endeudstyr hos slutbrugeren, i det omfang eksisterende udstyr 
ikke kan genanvendes. Slutbrugeren og dennes teleudbyder skal 
således stilles, som om migreringen ikke har fundet sted.

� Øvrige afledte omkostninger, som det vil være rimeligt at få
dækket i forbindelse med en tvangsmigrering til VULA, vil indgå i 
beregningen af kompensation.



Standardtilbud på VULA
Model for kompensation ved tvangsmigrering

Markedsafgørelsen:
� Følgende forhold skal tages i betragtning:

1. Reelt afholdte og dokumenterede tabte investeringer baseret 
på afskrivning af eksisterende udstyr på fem år.
2. Rimelige investeringer foretaget såvel før varslingen som i 
selve varslingsperioden skal dækkes.

� Det kan tages i betragtning, om udstyr kan genbruges til andre 
forbindelser på den pågældende central.

� Kompensationen fastsættes som et engangsbeløb pr. berørt linje 
– eventuelt  begrænset for DSLAM-udstyr til ¾.

� Ordningen skal udformes i aftalen med engroskunden, men tage 
udgangspunkt i objektivt konstaterbare markedsforhold og priser.

� Ordningen skal med det formål at undgå tvister udformes, så
kompensationens størrelse umiddelbart kan aflæses i aftalen.

� Ordningen skal endvidere udformes sådan, at det på forhånd er 
angivet, hvilken type oplysninger de alternative teleselskaber skal 
stille til rådighed for TDC for at få kompensationen.



Rapportering fra Vectoring-arbejdsgruppen

Christian Halgreen, TDC
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