
 

 

Hovedpunktsreferat fra møde den 26. februar 2015 i VULA-videreudvikling 

 
 
 
 
 
  
Deltagere: 

Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen 

Telenor: Kenneth Jarnit og Per Nesager Toft 

TDC: Christian Halgreen og Allan Bartroff  

SE/Stofa: Morten Kristiansen 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Ebbe Brigsted og Tine Meyer 

 

Dagsorden: 
I forhold til den udsendte dagsorden var der ønske om tilføjelse af yderligere 
punkter, jf. punkt 3 nedenfor: 
 

1. Status for vectoring (v. TDC) 
2. Opsamling på mails om dækningsoplysninger (v. TDC) 
3. Netinfo afspejler ikke altid seneste netudbygning (v. Telia og TDC) 
4. Arbejdsgruppens formandskab (v. Telia) 
5. Evt. 

 
Ad 1. Status for vectoring (v. TDC) 
TDC har siden 1. januar 2015 kunnet tage vectoring i anvendelse, herunder 

efter anmodning fra de alternative selskaber. 
 
På mødet orienterede TDC om de første erfaringer med idriftsættelsen af 
vectoring.  
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 
Ad 2. Opsamling på mails om dækningsoplysninger (v. TDC) 
Den første offentliggørelse af TDC’s offline-dækningsoplysninger fandt sted den 
18. november 2014. Der blev kvitteret herfor fra de alternative teleselskabers 

side, idet oplysningerne er af stor værdi for selskabernes mulighed for at 
vurdere forretningspotentialet i forskellige områder. 

 
Der har siden været fremsat ønsker om udvidelse af listen i forhold til 
G.SHDSL, fiber og coax. 
 
TDC redegjorde indledningsvis for, at ønsket om G.SHDSL er imødekommet 
med den seneste liste.  
 
For så vidt angår fiber, anførte TDC, at disse oplysninger allerede findes på 
selskabets hjemmeside i form af whitelisten for FTTH-nettet og i den 
selvstændige BTO-liste. 
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Om coax-oplysningerne anførte TDC, at der allerede findes oplysninger i 
vectoringlisten, som selskabet efter vectoringafgørelsen er forpligtet til at stille 
til rådighed, dog ikke på enkelt-adresse niveau, men TDC er ikke indstillet på 
generelt at offentliggøre denne type oplysninger, da der ikke er tale om 
oplysninger, der vedrører kobberplatformen og engroskøb af ydelser på denne 
platform.  
 
Telia fandt det dog af stor vigtighed at få adgang til denne type oplysninger for 
at kunne foretage de samme kommercielle overvejelser som TDC, der alt andet 
lige jo ligger inde med oplysningerne. 
 
Dette bekræftede TDC, der endvidere anførte, at man kan få oplysninger på 
enkelt-adresse niveau, når man har indgået aftale med TDC om engrosadgang på 
kabel-tv-platformen. Derudover kan TDC være indstillet på at udlevere udtræk 
af oplysninger ved konkret henvendelse. 
 
Derudover spurgte Telenor til muligheden for at tilføje oplysninger om 
muligheden for Gør-Det-Selv. 
 
TDC redegjorde for, at listen i givet fald ville vokse betragteligt, idet den type 
oplysninger i givet fald skal gives pr. linje, mens listen på nuværende tidspunkt 
er opgjort pr. gadedør. 
 
På den baggrund ville Telenor genoverveje behovet. 
 
Ad 3. Netinfo afspejler ikke altid seneste netudbygning (v. Telia og TDC) 
Telia har haft kontakt til TDC i en konkret sag om oprettelse af et nyt fremskudt 

indkoblingspunkt samt mulighederne for på baggrund heraf at tilbyde 
underliggende adresser højere hastigheder. Sagen har givet anledning til 

overvejelser om, hvornår og hvordan alternative selskaber kan disponere ud fra 
oplysninger op opgradering af kobbernettet. 
 
TDC redegjorde indledningsvis for processen for oprettelse af nye fremskudte 
indkoblingspunkter. TDC udsender regelmæssigt lister over planlagte nye 
punkter, men først når de er idriftsat, vil de fremgå af Netinfo. Først herefter 
justeres de enkelte adresser i forhold til, hvilken DSLAM de knyttes til. Denne 
proces kan tage nogle dage. Det er dog muligt med en manuel ordre allerede fra 
idriftsættelse at bestille højere hastigheder på adresserne, uanset de endnu ikke 
er rettet i Netinfo. 
 
TDC redegjorde herefter for forløbet i den konkrete sag, hvor en gennemgang 
har vist, at forskellige meldinger kom i forkert rækkefølge og dermed har skabt 
forvirring for de alternative teleselskaber. 
 
På baggrund af den konkrete sag vil TDC derfor nu vurdere, om nogle dele af 
processen kan ske hurtigere og med mindre grad af variation. 
 
En tilbagemelding på denne vurdering er tilstrækkeligt for Telia, der således 
ikke ønsker at gå videre med den konkrete sag. 
 
Ad 4. Arbejdsgruppens formandskab (v. Telia) 
Da Lars Høyrup Jensen stopper i Telia, skal der vælges en ny formand. 
Frederik Siegumfeldt har på forhånd meldt sig som ny formand for 
arbejdsgruppen. 
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Frederik Siegumfeldt blev enstemmigt kåret som ny formand for 
arbejdsgruppen, og medlemmerne takkede Lars Høyrup Jensen for hans store 
indsats som formand for gruppen.  
 
Ad 5. Evt. 
G.FAST 

TDC gav en kort status for selskabets planer om forsøg med denne teknologi.  
 
Det blev aftalt, at TDC rapporterer fra selskabets forsøg på et senere møde. 
 
For yderligere information henvises til de vedlagte slides til nærværende punkt. 
 
Standardtilbud for eBSA 
Erhvervsstyrelsen indledte med at fortælle, at TDC har offentliggjort og 
indsendt et revideret bilag til standardtilbuddet for eBSA i relation til nedetider i 
forbindelse med idriftsættelse af vectoring på konkrete fremskudte 
indkoblingspunkter. Der er tale om mindre ændringer i aftaleteksten. 
 
TDC redegjorde for ændringerne. Der er tale om en uddybning af teksten samt 
ændringer på baggrund af de gjorte erfaringer. 
 
Erhvervsstyrelsen ønskede de alternative teleselskabers umiddelbare vurdering 
af, hvorvidt ændringerne giver anledning til bekymring, som kan begrunde, at 
styrelsen iværksætter en høring. 
 
Dette var ikke tilfældet.  
 
Kabel-tv-undersøgelsen 

De alternative teleselskaber ønskede en status på arbejdet med kabel-tv-
afgørelsen. 
 
Erhvervsstyrelsen redegjorde herfor, herunder at TDC vil præsentere 
interesserede engroskunder for et oplæg til en data-only-adgangsløsning, således 
at det ikke længere er en forudsætning, at der samtidig aftages en tv-
grundpakke. 
 
Næste møde 
Det blev aftalt, at næste møde skal finde sted i juni 2015.  
 
Det er på den baggrund efterfølgende, og efter aftale med formanden og TDC, 
blevet besluttet, at næste møde i arbejdsgruppen skal finde sted torsdag 11. juni 
2015 kl. 10.00-12.00 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 
København Ø. 
 


