
 

 

Hovedpunktsreferat fra møde den 24. april 2014 i VULA forum 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

Concepy: Nicolai Lamborg og Simon Skals 

GlobalConnect: John Runge 

TDC: Allan Bartroff og Christian Halgreen 

Telenor: Mads Hein og Kenneth Jarnit 

Telia: Lars Høyrup Jensen og Frederik Siegumfeldt 

Erhvervsstyrelsen: Finn Petersen, Helle B. Larsen, Ebbe Brigsted, 

Theis D. Gjedsted, Daniel Gonn og Tine Meyer 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkommen (v/ ERST) 

2. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ formanden) 

3. Orientering om udkast til afgørelse om vectoring på centraler og 

status for standardtilbud vedr. 2013-vectoringafgørelsen (v/ 

ERST) 

4. Eventuelt (v/ ERST) 

 

Ad. 1. Velkommen 

Finn Petersen bød velkommen. Der var ingen kommentarer til den 

fremsendte dagsorden. 

 

Ad. 2. Afrapportering fra VULA-videreudvikling (v/ Lars Høyrup 

Jensen) 

Lars Høyrup rapporterede om arbejdet i gruppen siden seneste VULA-

forum. Afrapporteringen kan findes i de anvendte slides, der er vedlagt 

dette referat. 

 

Lars Høyrup fortalte, at arbejdsgruppen har drøftet standardtilbuddet for 

VULA uncontended og arbejder videre med enkelte udeståender, 

herunder VULA uncontended backhaul, hvor der i øjeblikket er lang 

leveringstid. 

 

Lars Høyrup oplyste videre, at status på ibrugtagning af VULA løbende 

drøftes, da de alternative teleselskaber fortsat oplever fejl på en del 

VULA-ordrer. TDC foreslog, at der bliver gennemført en stikprøve-test, 

så det kan undersøges, hvor fejlene hovedsageligt opstår.  

 

Lars Høyrup fortalte, at styrelsen løbende modtager opdateringer fra TDC 

og Telia med VULA-relaterede problemer. Erhvervsstyrelsen fortalte, at 
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de øvrige selskaber ligeledes er velkomne til at orientere styrelsen, hvis 

man oplever problemer med VULA. 

 

Lars Høyrup forklarede, at det ikke var lykkedes selskaberne at blive 

enige om en proces for udvælgelse af punkter til vectoring. De alternative 

selskaber arbejder på fælles input til udvælgelsesprocessen, og Telia vil i 

den forbindelse invitere de øvrige alternative selskaber til møde.  

 

Telia har efterfølgende sendt invitation til dette møde, der afholdes den 

12. maj 2014. 

 

Erhvervsstyrelsen forklarede, at man ser det som positivt, at der fortsat 

arbejdes på en fælles løsning for udvælgelse af punkter til vectoring.  

 

TDC fandt, at det er vigtigt at finde en god løsning for forbrugerne og 

mente, at punkterne skulle udvælges så flest får mulighed for høje 

hastigheder. Erhvervsstyrelsen var enig i dette, men pointerede, at der 

også skulle tages hensyn til konkurrencen på markedet. 

 

Lars Høyrup fortalte, at de alternative selskaber har efterspurgt offline-

dæmpningsoplysninger på husstandsniveau, som vil være brugbare til 

planlægningsformål. TDC vil undersøge muligheden for dette, og status 

for dette vil blive taget op på næste møde i arbejdsgruppen, der afholdes 

den 25. juni 2014 kl. 10-13. 

 

Ad. 3. Orientering om udkast til afgørelse om vectoring på centraler 

og status for standardtilbud vedr. 2013-vectoringafgørelsen (v/ 

ERST) 

Erhvervsstyrelsen fortalte, at der er høringsfrist for afgørelsesudkastet om 

vectoring på centraler den 19. maj 2014. En række selskaber har ønsket at 

drøfte udkastet med styrelsen på individuelle møder. Erhvervsstyrelsen 

opfordrede andre selskaber, der også måtte ønske at diskutere emnet med 

styrelsen, til at henvende sig. 

 

Hvis det på baggrund af høringen besluttes, at der skal træffes en 

afgørelse, der muliggør vectoring på centraler, forventer styrelsen at 

notificere til Kommissionen omkring 1. juli 2014, så en endelig afgørelse 

kan træffes i starten af september.  

 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at et emne, der allerede er blevet rejst af 

alternative selskaber, er spørgsmålet om adgang til reguleret uncontended 

backhaul fra små centraler, som også beskrives i afgørelsesudkastet. 

 

TDC mente ikke, at adgangen til backhaul fra centraler bliver påvirket af 

vectoring på centraler – situationen er således uændret i forhold til i dag. 

Erhvervsstyrelsen var umiddelbart enig i dette synspunkt, men 

bemærkede, at der i dag er få alternative selskaber til stede på de små 

centraler, så der kan, uagtet at situationen er uændret, være en 
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konkurrencemæssig problemstilling. Styrelsen mindede om, at små 

centraler og fjernelse af TDC’s forpligtelse til at give adgang til rå kobber 

netop var udskilt til selvstændig analyse, fordi der kunne være særlige 

konkurrencemæssige forhold forbundet hermed.  

 

Styrelsen opfordrede branchen til om muligt at finde en løsning på 

backhaulproblematikken. 

 

Concepy fandt, at VULA uncontended er den nærmeste afløser til rå 

kobber, hvis adgangen til dette produkt fjernes. Samtidig afhænger prisen 

og transparensen i VULA UC i meget høj grad af adgangen til 

uncontended backhaul, som det i dag er dyrt at aftage. Det betyder ifølge 

Concepy, at de alternative selskaber i praksis kun kan få gavn af 

vectoring UC gennem lag2-adgang, der tillige er dyrt (og ikke fuldt 

transparent).  

 

Concepy mente, at afgørelsesudkastet fejlagtigt lægger til grund, at der er 

effektiv konkurrence på det tilstødende transportmarked. Ifølge Concepy 

skyldes det således ikke manglende vilje, at der er få alternative selskaber 

til stede på de små centraler, men manglende konkurrencedygtige 

muligheder. Concepy opfordrede TDC til at være mere imødekommende 

over for de øvrige selskabers bekymringer. 

 

TDC fortalte, at man tilbyder forskellige produkter, som de alternative 

selskaber kan anvende til transport af trafik fra centralerne. En del af 

trafikken i disse produkter er prisreguleret i dag, og selskabet tager den 

maksimale fastsatte pris for de regulerede produkter, da denne pris er 

omkostningsberegnet. TDC mente, at det forhold, at der er få alternative 

selskaber til stede på de små centraler, er et argument for at give adgang 

til vectoring, da det ikke er nødvendigt at beskytte en adgang til rå 

kobber, der ikke benyttes. 

 

Telia fandt, at de eksisterende backhaulprodukter ikke er gode nok, og 

mente, at afgørelsesudkastet af den grund alene var en fordel for TDC. 

Uden en reguleret adgang til backhaul er der ikke den rette afvejning af 

hensyn i afgørelsesudkastet, og de alternative selskaber sikres ikke et 

reelt alternativ til den mistede adgang til rå kobber. Telia opfordrede 

TDC til at komme på banen med løsningsforslag på 

backhaulproblematikken før udløbet af høringsfristen. 

 

TDC opfordrede på sin side de alternative selskaber til at komme med 

ønsker til nye produkter. 

 

Erhvervsstyrelsen forklarede, at man er bekendt med problemstillingen 

og ser frem til høringssvarene. Styrelsen bemærkede desuden, at der ikke 

er truffet beslutning om udfaldet endnu. 
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Angående de nye standardtilbud som følge af 2013-vectoringafgørelsen 

oplyste Erhvervsstyrelsen, at de lige nu er i høring med en frist den 30. 

april 2014, og at der herefter vil blive sendt et høringsbrev til TDC medio 

maj. Derefter vil behandlingen af standardtilbuddet følge den normale 

procedure. Det er forventningen, at processen kan afsluttes før 

sommerferien, men det vil blandt andet afhænge af de indkomne 

høringssvar. 

 

Ad. 4. Eventuelt 

Erhvervsstyrelsen oplyste, at der ikke er planlagt yderligere møder i 

VULA-forum. Erhvervsstyrelsen spurgte deltagerne, om det stadig 

vurderes at være nødvendigt med kvartalsvise VULA-forum-møder.  

 

TDC fandt, at det stadig er relevant at afholde kvartalsvise møder, da der 

fortsat er mange ting i gang. De øvrige deltagere var enige i dette 

synspunkt. 

 

På denne baggrund lovede Erhvervsstyrelsen, at man vil invitere til 

møder i 3. og 4. kvartal 2014. 

 

Erhvervsstyrelsen kan oplyse, at de to næste møder i VULA-forum vil 

blive afholdt den 25. september 2014 kl.10-12 og den 4. december 2014 

kl. 10-12. 

 

Der blev ikke behandlet yderligere emner under eventuelt. 

 


