
 

 
Hovedpunktsreferat fra møde den 29. januar 2013 i pris-
arbejdsgruppen 
 
 
 
 
 
 
Deltagere: 
Concepy: Simon Skals og Nikolai Lamborg 
Global Connect: Kim Harder 
TDC: Christian Halgreen, John Frederiksen, Kenneth Burgaard 
Prehn og Allan Bartroff 
Telenor: Kenneth Jarnit og Morten Petersen 
Telia: Claus Birkmose, Marie Skouenborg og Lars H. Jensen 
Erhvervsstyrelsen: Helle B. Larsen, Jonas Bo Østrup, Frederik Ge-
neser, Christoffer Kjældgaard Giwercman, Tine Meyer Petersen, 
Ebbe Brigsted, og Rasmus Grønborg Jakobsen 
 
Der var ikke udsendt en formel dagsorden forud for mødet. Under mødet 
blev en række emner drøftet. Disse kan opsummeres til at være: 
  

1. Præsentation af regneeksempler (multicast) fra Concepy og TDC  
2. Lagdeling af POI 
3. VULA-produktet sammenlignet med BSA og rå kobber 
4. Muligheden for at opsamle trafik i både POI 1 og POI 2 i samme 

lag 2 ring 
5. Eventuelt 
6. Den videre proces 

 
Ad 1. Præsentation af regneeksempler (multicast) fra Concepy og TDC 
Drøftelserne på mødet tog udgangspunkt i de regneeksempler, som frem-
går af de vedhæftede PDF-filer. 
 
Concepys regneeksempel tager udgangspunkt i en 50 Mbit/s VULA-
forbindelse, et unicastforbrug (VOD) på 21 GB/md, et multicastforbrug 
på 261 Mbit/s (inkl. ICC) og 100.000 kunder. 
 
Ud fra deres forudsætninger og oplæg konstaterede Concepy, at de sam-
lede omkostninger ved at basere sig på VULA er markant større end om-
kostningerne ved at basere sig på rå kobber. Således viste Concepys be-
regning, omkostningen pr. måned ved at købe VULA inklusiv unicast og 
multicast ved POI1 er cirka 100 kr. højere end den tilsvarende omkost-
ning ved selv at producere et tilsvarende produkt baseret på rå kobber.  
 
Forskellen på 100 kr. pr. måned er efter Concepys vurdering mere end ri-
geligt til at dække de ekstra investeringer, som er nødvendige ved et ud-
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bud baseret på rå kobber frem for VULA. Dette understreger efter Con-
cepys vurdering, at der ikke kan opstilles en profitabel business case ba-
seret på VULA. 
 
Concepy stillede endvidere spørgsmålstegn ved flere af de i prisbilagene 
anførte priser, herunder prisen på VOD. TDC oplyste, at det er muligt at 
købe et billigere VOD-produkt, såfremt det aftages mere decentralt i net-
tet end beskrevet i standardaftalen. 
 
Concepy gjorde desuden opmærksom på, at priserne mellem POI1 og 
POI2 efter selskabets opfattelse bliver forholdsvist høje, når der tages ud-
gangspunkt i en realistisk båndbredde. 
 
TDC fremlagde herefter deres regneeksempel baseret på opsamling af tra-
fik i POI1. TDCs regneeksempel tager udgangspunkt i samme forudsæt-
ninger som Concepys, om end der anvendes en gennemsnitlig VULA-
forbindelse i stedet for en forbindelse på 50 Mbit/s. I TDC’s beregnings-
eksempel bliver omkostningen til VOD markant lavere, idet der anvendes 
en POI1-pris (som ikke er vist i prisbilagene) og ikke en POI3-pris som i 
Concepys eksempel. TDC’s regneeksempel viser en prisdifference mel-
lem POI1-VULA og et tilsvarende produkt baseret op rå kobber på om-
kring 50 kr. per slutbruger per måned. 
 
Der blev fra flere sider efterspurgt en øget transparens i prisbilagene. 
 
Telia ytrede ønske om en generelt mere gennemsigtig prisstruktur. Sel-
skabet nævnte desuden, at man var uenig i TDC’s beregnede omkostnin-
ger ved at tvangsmigrere en kunde til VULA fra rå kobber. Telia er ikke 
enig i POI1 Ethernet port volumen på 0,02 i TDCs regnestykke, der base-
rer sig på, at 50 kunder samtidig tvangsmigreres. Hvis det eksempelvis 
kun er én kunde, der bliver tvangsmigreret, vil tallet være 1, og omkost-
ningerne vil dermed blive væsentligt højere. Telias interesse er især 
ekstraomkostningerne på den korte bane. Skal man købe en port, som 
man ikke havde brug for dagen før, er der tale ekstraomkostninger, som 
man ikke har kunnet forudsige. 
 
Erhvervsstyrelsen opfordrede TDC til at overveje at imødekomme bran-
chens ønske om øget transparens i prisbilagene og en udvidelse af prisbi-
laget med yderlige produkter. Endvidere gjorde styrelsen opmærksom på, 
at der i den igangværende LRAIC-opdateringsproces er mulighed for at 
komme med input til modelleringen af blandt andet de her gennemgåede 
parametre. Det er imidlertid et arbejde med et længere perspektiv. 
 
Ad. 2. Lagdeling af POI 
 
I forbindelse med ovenstående gennemgang oplyste TDC, at hvis et alter-
nativt teleselskab ønsker at udbyde et unicast-produkt baseret på indfød-
ning i POI1, kan TDC tilbyde dette. Standardtilbuddet i dag bygger på 
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indfødning i POI3. Ønsker man et andet indfødningsniveau, kan man 
henvende sig til TDC, der vil udarbejde et tilbud baseret på LRAIC. 
 
Såvel Concepy som Telia ytrede ønske om, at TDCs standardaftale frem-
over angiver muligheden for indfødning på flere niveauer, idet mulighe-
den herfor ikke fremgår klart. 
 
TDC gjorde opmærksom på, at årsagen til, at man har valgt ikke at dele 
standardtilbuddet op, er, at man af hensyn til transparens ønsker at be-
grænse antallet af udbudte produkter til dem, der afsættes. Der sker dog 
en løbende tilpasning og specificering af de udbudte produkter. Hvis 
branchen ønsker det, vil det være muligt at dele op adgangsproduktet op i 
flere lag. TDC opfordrede mødedeltagerne at tale med deres account ma-
nager herom.  
 
Erhvervsstyrelsen oplyste, at styrelsen vil anvende ovenstående input som 
et indspil til vurderingen af konkurrencevilkårene, når beslutningen om 
indførelsen af vectoring og dertilhørende regulering skal foretages. I for-
hold til gennemsigtighed vedrørende priser for indfødning på forskellige 
POI-niveauer opfordrede Erhvervsstyrelsen TDC til at overveje at imø-
dekomme branchens ønsker på dette område, jf. også ovenfor. Emnet vil 
blive behandlet i det brev, som ERST sender til TDC uge 5. 
 
Det bemærkes i forlængelse heraf, at brevet til TDC er afsendt den 30. 
januar 2013 og samme dag sendt til deltagerne i VULA-forum til oriente-
ring. 
 
Ad. 3. VULA-produktet sammenlignet med BSA og rå kobber 
 
TDC sammenlignede priserne fra VULA-prisafgørelsen med de nuvæ-
rende BSA-priser og kommenterede, at branchen efter TDCs opfattelse 
får adgang til et billigere produkt end tidligere. TDC gjorde derudover 
opmærksom på, at selskabet selv er underlagt konkurrencereguleringen, 
hvilket vil sige, at selskabets detailprodukter skal være profitable, når ud-
buddet heraf er baseret på egne engrosprodukter. TDC mente desuden, at 
en samlet løsning med udstyr til VULA vil komme til at koste nogenlun-
de det samme, som en samlet løsning baseret på rå kobber for de alterna-
tive selskaber. 
 
Telia fremførte det synspunkt, at både multicast og BSA er for omkost-
ningstunge i øjeblikket. Hvis gennemsigtigheden øges, således at selska-
bet har adgang til de alle relevante priser, vil dette muligvis forbedre situ-
ationen, idet de alternative muligheder vil blive klargjort. 
 
Concepy fremførte den bekymring i forhold til vectoring, at de høje 
båndbredder vil medføre høje engrospriser, idet engrosprisen for VULA 
(og BSA) stiger med båndbredden. Concepy ville foretrække en gennem-
snitspris i stedet, uanset den afsatte båndbredde. 
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TDC kommenterede hertil, at denne problemstilling er blevet drøftet tid-
ligere, samt at hvis efterspørgslen på høje hastigheder stiger, vil prisen 
falde. 
 
Ad. 4. Muligheden for at opsamle trafik i både POI1 og POI2 i samme 
lag 2-ring 
 
Telia fandt det problematisk, at. såfremt engroskunden vælger VULA 
POI2, kan kunden ikke samtidig vælge VULA POI1 for enkeltpunkter på 
den pågældende L2. Derfor vil man skulle etablere sig på alle POI1-
punkter eller købe POI2-VULA for hele ringen, hvilket ikke dækker det 
aktuelle behov. Samme synspunkt fremførte Concepy.  
 
TDC svarede hertil, at der er flere begrundelser for den nuværende ord-
ning, hvor man ikke kan blande indfødning på POI1 og POI2 på samme 
lag 2-ring. Hvis denne begrænsning fjernes, vil det blandt andet medføre 
en prisstigning for opsamling i POI2. TDC vil undersøge, om det teknisk 
kan lade sig gøre at fjerne begrænsningen og i så fald justere betingelsen i 
standardtilbuddet. 
 
ERST oplyste, at problemstillingen vil blive behandlet i forbindelse med 
behandlingen af VULA–standardtilbuddet, og vil indgå i det brev, som 
ERST sender til TDC i uge 5. 
 
Ad. 5. Eventuelt 
 
Telia havde nogle opklarende spørgsmål vedrørende uplink-produktet og 
dynamisk multicast. Erhvervsstyrelsen forklarede, at uplink-produktet var 
medtaget i LRAIC-modellen for at afspejle YouSees anvendelse af multi-
cast i TDC’s net. Det blev endvidere aftalt, at Telia og Erhvervsstyrelsen 
ville udrede forhold vedrørende dynamisk multicast bilateralt. 
 
Erhvervsstyrelsen orienterede om, at TDC har påklaget styrelsens prisaf-
gørelse for VULA. Telenor bemærkede hertil, at det skaber øget usikker-
hed for VULA-produktet. 
 
Ad. 6. Den videre proces 
 
ERST oplyste, at styrelsen skriver et hovedpunktsreferat og at det er mu-
ligt at indsende yderligere kommentarer enten før referatet udarbejdes el-
ler efterfølgende. Såvel overvejelserne, der er afspejlet i referatet samt de 
modtagne bemærkninger inddrages i det videre arbejde med konkurren-
ceafvejningen i forhold til arbejdet med vectoring. Dette er en særskilt 
anden proces i forhold til tilsynet med VULA standardtilbud, der bliver 
behandlet i øjeblikket. 
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Desuden er der nævnt igangsat et arbejde med revision/ny LRAIC-
fastnetmodel, hvori input fra dette møde også vil kunne have betydning, 
idet prissætningen af multicast indgår her. 
 


