
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 24. april 2013 i VULA-forum 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Stig Myken, Nicolai Lamborg, Simon Skals 
TDC: Christian Halgreen og Allan Bartroff 
Telenor: Mads Hein 
Telia: Frederik H. Siegumfeldt  
Perspektiv Bredbånd: Pia Thomsen 
GlobalConnect: Kim Harder  
Erhvervsstyrelsen: Finn Petersen, Laila Jensen, Ebbe Brigsted, Tine 
Meyer, Jonas Bo Østrup og Christoffer K. Giwercman 
 
Dagsorden: 
  

1. Velkommen (v/ Finn Petersen)  
2. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ Simon Skals)  
3. Orientering om første møde i Fiber-arbejdsgruppen (v/ Tine 

Meyer)  
4. Status for standardtilbud (v/ Laila Jensen)  
5. Prissætning af kombineret POI1 og POI2-løsning (v/ Christoffer 

K. Giwercman)  
6. Orientering om vectoringanalyse (v/ Tine Meyer)  
7. Forslag til nye mødedatoer (v/ Finn Petersen)  
8. Eventuelt (v/ Finn Petersen) 

 
Ad. 1. Velkommen (v/ Finn Petersen, ERST) 
Finn Petersen bød velkommen til mødet. Der var ikke yderligere 
punkter til dagsordenen. 
 
Ad. 2. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ Simon Skals, 
Concepy) 
Da formanden for gruppen, Lars H. Jensen, var syg, præsenterede Simon 
Skals, Concepy, afrapporteringen fra gruppens første møde den 8. april 
2013 (se vedlagte slides).    
 
Simon Skals oplyste om baggrunden for arbejdsgruppen og dens opgaver. 
Arbejdsgruppens opgave er en løbende evaluering af VULA-produktet, 
herunder drøftelse af behov for videreudvikling, ændringer, opdateringer 
m.v. af VULA-specifikationen.  
 
Det er de alternative operatørers vurdering, at der aktuelt er stor forskel 
på de muligheder, der er i VULA-produktet, set ift. de muligheder, der 
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eksisterer på det rå kobber. Arbejdsgruppen vil kigge på, hvad VULA-
produktet mangler for, at det kan være et reelt alternativ til rå kobber, 
opdelt i emner og temaer. Det er de alternative operatørers vurdering, at 
videreudvikling af VULA er en helt central forudsætning for afgørelser, 
der måtte begrænse adgang til det rå kobber yderligere. 
 
Simon Skals oplyste endvidere, at arbejdet med videreudvikling af 
VULA-produktet har tre dimensioner. Dels den tekniske, som omfatter 
krav til produktets funktionalitet, dels den markedsmæssige, herunder 
priser, og dels produktets geografiske udstrækning.      
 
Simon Skals gennemgik herefter emner og temaer for produktets 
videreudvikling. Det blev oplyst, at listen ikke er prioriteret.  
 
TDC oplyste i forbindelse med afrapporteringen, at oplægget var 
udarbejdet af de alternative udbydere og uden inddragelse af TDC, 
ligesom oplægget endnu ikke var blevet drøftet i arbejdsgruppen. 
Oplægget skulle ses i lyset heraf. TDC oplyste, at det på arbejdsgruppens 
1. møde blev aftalt, at TDC skulle udarbejde en temaliste for 
produktudviklingen, som de alternative selskaber skulle kommentere på. 
Der er således nu to lister, en liste over temaer og emner udarbejdet af de 
alternative selskaber, og en liste over overordnede temaer udarbejdet af 
TDC.    
 
På baggrund af TDC’s ønske om, at de to lister bliver sammenholdt og 
emnerne prioriteret, henstillede ERST til, at formanden for 
arbejdsgruppen og TDC forinden næste arbejdsgruppemøde drøfter 
listerne bilateralt. Dette med henblik på at lave en samlet prioriteret liste 
over temaer og emner for produktvidereudviklingen og med henblik på at 
afklare, hvilke emner der skal drøftes på næste arbejdsgruppemøde. Også 
for at sikre, at de korrekte folk fra TDC kan være til stede på møderne.  
 
Ad. 3. Orientering om første møde i Fiber-arbejdsgruppen (v/ Tine 
Meyer, ERST)  
Tine Meyer, ERST, orienterede om Fiber-arbejdsgruppens 1. møde den 
16. april 2013, hvor TDC gav et informativt oplæg om fibernettets 
opbygning. Arbejdsgruppen skal drøfte behovet for VULA på fiber. Viser 
der sig at være et behov herfor, skal arbejdsgruppen derefter udarbejde en 
teknisk specifikation. 
 
Der var enighed om, at Kenneth Jarnit, fra Telenor skal være 
arbejdsgruppens formand. Proces- og tidsplanen for arbejdet vil herefter 
blive fastlagt i samarbejde med formanden.  
 
Ad. 4. Status for standardtilbud (v/ Laila Jensen, ERST)  
Laila Jensen, ERST, gav en kort status for ERST’s tilsyn med TDC’s 
VULA-standardtilbud. ERST oplyste i den forbindelse, at ERST den 22. 
april 2013 har truffet afgørelse over for TDC om områder defineret som 
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NGA-områder, VLAN pr. 1. juni 2013 og uncontended adgang pr. 1. 
december 2013.  
 
TDC oplyste i den forbindelse, at kravspecifikationen for uncontended 
VULA-produkt nu ligger fast med henblik på implementering senest den 
1. december 2013. Det blev aftalt, at kravspecifikationen vil blive sendt 
ud sammen med ERST’s referat, således at de alternative udbydere har 
mulighed for at se kravspecifikationen.  
 
Ad. 5. Prissætning af kombineret POI1 og POI2-løsning (v/ 
Christoffer K. Giwercman, ERST)  
Christoffer K. Giwercman, ERST, orienterede om det principnotat, som 
ERST den 17. april 2013 har sendt i høring i branchen med svarfrist den 
8. maj 2013 (se vedlagte slides). Som det fremgår af notatet, er det 
ERST’s vurdering, at en ophævelse af vilkåret bør føre til en revurdering 
af engrospriserne, og at dette bør ske med udgangspunkt i LRAIC-
modellen. Da der allerede er fastsat engrospriser for 2013, indeholder 
notatet fire mulige fremgangsmåder indtil 1. januar 2014, hvor den 
(ordinære) opdaterede LRAIC-afgørelse træder i kraft: 
 

• Vilkåret ophæves; uændrede engrospriser 
• Vilkåret ophæves; korrigeret engrospris for lag 3-BSA 
• Vilkåret ophæves; revideret LRAIC-afgørelse 
• Vilkåret ophæves med virkning fra 1. januar 2014 

 
Forslag 1 og 2 vurderes af ERST at være uhensigtsmæssige. I løsning 1 
får TDC ikke dækning for de LRAIC-beregnede omkostninger. I løsning 
2 forfordeles selskaber, som anvender lag 3-BSA, til gavn for selskaber 
som aftager fx. unicast og multicast.  
 
ERST gennemgik herefter ERST’s to forslag til løsningsmodeller samt de 
bagvedliggende forudsætninger for styrelsens beregninger. Styrelsens 
foreløbige beregninger resulterer i en stigning i engrosprisen for lag 2-
BSA på ca.10 kr. og for lag 3-BSA på ca. 20 kr. Samme prisstigninger vil 
gøre sig gældende for VULA-produktet. ERST oplyste, at styrelsen er 
ved at vurdere udvalgte rutefaktorerne i LRAIC-modellen, som også kan 
have betydning for prissætningen. Hvis gennemgangen af rutefaktorerne 
viser sig at få betydning for engrospriserne, udsender ERST en revideret 
version af det tidligere fremsendte principnotat, hvor prisændringerne er 
afspejlet. 
 
ERST oplyste herefter om processen for arbejdet, og at ERST senere vil 
sende en model ud, der viser de bagvedliggende antagelser for 
prissætningen.  
 
ERST bekræftede, at branchen i forbindelse med afgivelse af 
bemærkninger til principnotatet er velkomne til at komme med andre 
løsningsforslag. Kim Harder, GlobalConnect, oplyste i den forbindelse, at 
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prissætningen har afgørende betydning for, om branchen er interesseret i 
en kombineret POI1 og POI2 løsning.  
 
TDC gentog, at TDC’s løsningsmodel, hvor vilkåret ophæves, og 
udelukkende engrosprisen for lag 3-BSA korrigeres (gældende indtil 1. 
januar 2014), har et pragmatisk sigte.  
 
Det blev aftalt, at ERST’s præsentation vil blive vedlagt referatet.    
 
Ad. 6. Orientering om vectoringanalyse (v/ Tine Meyer, ERST)  
Tine Meyer, ERST, oplyste, at styrelsen havde deltaget i en workshop i 
BEREC-regi omkring vectoring i Belgien, Holland, Italien, Irland, Østrig 
og Tyskland.  
 
Tine Meyer oplyste, at Irland og Belgien har truffet markedsafgørelser 
om indførelse af vectoring. Italien og Østrig har et udkast til 
markedsafgørelser om vectoring i høring. Tyskland er også i gang med at 
give mulighed for vectoring – dog uden om markedsafgørelserne, mens 
Holland stadig er i overvejelsesfasen.  
 
ERST oplyste også, at nogle af landene har åbnet op for VULA som et 
alternativ til ubundtet adgang, og andre har fastholdt et BSA-
produkt/BSA lignende produkt.   
 
Der vil muligvis blive en ny workshop lige før eller efter sommerferien.  
 
ERST oplyste, at ERST forventer at have et udkast til afgørelse om 
vectoring klar til sommer. Det blev i den forbindelse understreget, at en 
forudsætning for indførelse af vectoring er, at der er et velfungerende 
VULA-produkt.   
 
ERST oplyste endvidere, at prissætningen af et uncontended VULA-
produkt vil være kendt inden en afgørelse om vectoring.  
 
ERST gentog, at såfremt branchen ønsker at præsentere eller uddybe 
særlige synspunkter, er branchen velkomne til at kontakte ERST med 
henblik på et møde.  
 
Det blev aftalt, at ERST vil undersøge, om det er muligt at vedlægge de 
andre landes præsentationer omkring vectoring.  
 
ERST er efterfølgende blevet oplyst om, at præsentationerne alene er til 
intern brug i BEREC, hvorfor de ikke er vedlagt referatet.   
 
Ad. 7. Forslag til nye mødedatoer (v/ Finn Petersen, ERST)  
ERST stillede forslag om følgende mødedatoer efter sommerferien i 
VULA-forum.   
 
2013 
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• Mandag d. 16. september 2013, kl. 10:00-12:00 
• Onsdag d. 6. november 2013, kl. 10:30-12:30 
• Fredag d. 13. december 2013, kl. 10:00-12:00 

2014 
• Tirsdag d. 21. januar 2014, kl. 13:00-15:00 
• Tirsdag d. 3. marts 2014, kl. 10:00-12:00 

 
Det blev aftalt, at såfremt nogen af medlemmerne måtte havde 
indvendinger imod de foreslåede mødedatoer, skal de vende tilbage 
hurtigst muligt.  
 
Da ingen efterfølgende har haft indvendinger mod de foreslåede 
mødedatoer, anses disse for at være fastlagt.  
 
8. Afrunding og tak for i dag (v/ Finn Petersen, ERST) 
 
Finn Petersen kvitterede for deltagelsen i mødet samt det fremadrettede 
samarbejde. 
 
Det næste møde i VULA-forum er den 10. juni 2013.  
 


