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Indledning 

Concepy er grundlæggende meget positivt indstillede over for Erhvervsstyrelsens fornyede 

interesse for at skabe afsætning af engrosprodukter på TDC’s kabel-tv-platform, og Concepy 

udtrykker en klar forhåbning og forventning om at Erhvervsstyrelsens analyse kan igangsætte en 

proces, der munder ud i en snarlig, faktisk afsætning af sådanne produkter fra flere Alternative 

Operatører. 

Efter Concepys klare vurdering er den primære årsag til den udeblevne afsætning af engrosadgang 

via TDC’s kabel-tv-net en prissætning, der har afskrækket Alternative Operatører af den simple 

årsag at det har været umuligt at konkurrere med TDC på disse vilkår. 

En revideret prissætning som understøtter en forretningsplan for en Alternativ Operatør vil 

således kunne kompensere delvist for de nuværende begrænsninger, hvor især kravet om at 

slutkunder i forvejen skal aftage et tv-produkt fra TDC, og den afledte manglende transparens i 

forhold til hvilke kunder som overhovedet er tilsluttede, belaster en forretningsplan med store og 

svært kontrollerbare risici.    

Concepy ser store muligheder i at udbyde slutbrugertjenester inden for tv (DVB-C), telefoni og 

bredbånd via coax-platformen, givet at der sker nødvendige tilpasninger i produktsammensætning 

og prissætning. Coax-platformen har efter Concepys vurdering betragtelige styrker ift. dækning 

(ikke mindst set ift. TDC’s taktiske udbygning med fremskudte DSLAM uden for coax-områder), 
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kapacitet, teknologiske muligheder og økonomiske forhold. Concepy tror i ringere grad på 

lønsomheden i at dele on demand-platform og -indhold med TDC. 

Concepy vil med dette høringssvar gerne sende et klart og tydeligt signal om selskabets store 

interesse i at deltage aktivt i en videre analyse af de tekniske og produktmæssige muligheder på 

platformen og i drøftelsen af hvordan platformen på længere sigt kan udbygges og udvikles til 

fordel for både TDC og engrosudbydere, hvilket vil være til gavn for alle slutbrugere på platformen. 

Concepy vil også meget gerne deltage aktivt i en fornyet gennemgang af hvordan kabel-tv-

netværket er modelleret, hvordan omkostninger er allokeret, og hvordan disse er udmøntet på 

engrosprodukterne. Særligt udmøntningen af omkostningerne er helt essentiel for 

engrosprodukterne, og Concepy er overbevist om at en grundig revidering af 

udmøntningsprincipperne kan skabe en palette af attraktive engrosprodukter, som vil skærpe 

konkurrencen på coax-markedet til gavn for forbrugerne. Efter Concepys vurdering bør et andet  

centralt element i drøftelsen af prisudmøntningen være de oplagte prisklemmeudfordringer, som 

Alternative Operatører kan blive ramt af. 

Concepy anbefaler at det videre arbejde inddrager erfaringerne fra de grundige forløb med VULA 

og kobber, og at der anvendes tilsvarende principper de steder hvor ligheder mellem 

engrosadgang på coax og kobber er til stede. Selv på områder hvor der er større forskelle end 

ligheder mellem kobber og coax, kan der efter Concepys mening søges inspiration i de 

grundlæggende tankegange og intentioner, som er kommet til udtryk i VULA-regi. 

Concepy vil meget gerne foretage pilottest af engrosadgang til TDC’s kabel-tv-net og bistå med 

test af såvel infrastruktur som IT-systemer og de tilhørende processer. Concepy kan påbegynde 

dette arbejde når som helst. 

Concepys høringssvar omfatter uddybende bemærkninger til følgende temaer: 

• Prissætning af gensalgsprodukt 

 

• Prissætning af BSA-adgang 

 

• Tekniske og produktmæssige forhold af særlig relevans for Alternative Operatører 

 

• Målbillede for den fremtidige udbygning og udvikling af TDC’s coax-net 

 

• Inspiration fra arbejdet med VULA på xDSL-platformen 

Concepy står naturligvis til rådighed for nærmere uddybning og svar på spørgsmål relateret til 

både ovenstående og det følgende. 
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Prissætning af gensalgsprodukt 

For at skabe en efterspørgsel på et gensalgsprodukt er det nødvendigt at der er en rimelig margin i 

forhold til TDC’s detailpris. 

Eftersom TDC har valgt at fastholde en analog løsning hvor grundpakken er en ufravigelig 

forudsætning for at kunne levere bredbånd over kabelnettet, skabes der i praksis en teknisk 

handelshindring, hvor det derfor er nødvendigt at grundpakken tilbydes som gensolgt tv-produkt 

for at fjerne denne barriere. 

Med udgangspunkt i en ”Retail Minus”-model i forhold til TDC’s detailpris kan følgende metode 

anvendes til fastsættelse af gensalgsprisen, hvor grossistprisen for det gensolgte produkt er renset 

for moms og rettighedsafgifter. 
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Afgifterne til rettighedshavere tager udgangspunkt i priser som Copydan Verdens TV har oplyst 

gælder for alle distributører, med en antagelse om at kanalerne i grundpakken tilbydes til 100% af 

den Alternative Operatørs bredbåndskunder via TDC’s kabelnet. 

Indholdsbetaling for de tre kanaler som ikke leveres gratis fra DR eller som nabolandskanaler er 

medtaget til estimeret markedsmæssigt niveau for distributører med mindre end en halv million 

kunder. 

Denne model er et oplæg til metode og Erhvervsstyrelsen kan naturligvis efterkontrollere disse 

priser i forbindelse med en egentlig udmøntning. 
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Som det fremgår kan man beregne en grossistpris på 57 kr./måned for at distribuere TDC’s 

obligatoriske grundpakke, der efterlader en margin på 36 kr./måned til en Alternativ Operatør, 

som i praksis vil kræve et stort kundevolumen for ikke at være tabsgivende for AO. 

Concepy har fsva. gensalgsprodukter valgt at fokusere på tv-pakken i dette høringssvar, men det 

er selvfølgelig fuldt muligt også at udbyde bredbånd som gensalgsprodukt. For bredbåndsdelen 

har Concepy i dette høringssvar valgt at fokusere på adgang via bitstream jf. følgende afsnit. 

 

Prissætning af BSA-adgang 

Et BSA-produkt som giver indirekte adgang til kunder via TDC’s kabelnet forudsætter fundamentalt 

en transparens i netopbygning og dækningsområder som en del af ”Equality of Input”, før det 

overhovedet er muligt at udarbejde en forretningsplan, endsige iværksætte markedsføring over 

for forbrugerne. 

Det nuværende BSA-produkt tilbyder adgang til 1,5 mio. ”Homes Passed” fordelt på 1.500 

netsegmenter (kabel-øer). Disse 1.500 øer forsynes med bredbåndsforbindelser via 67 stk. CMTS-

udstyr placeret på 32 fysiske lokaliteter. 

Det nuværende produkt forudsætter at den Alternative Operatør (AO) køber en reserveret, 

aggregeret kapacitet på Lag 3-siden af hver CMTS, som man ønsker at tilgå slutbrugere fra. 

Sammenholdt med at AO ikke kan få en oversigt over tilsluttede matrikelnumre pr. CMTS er det i 

praksis fuldkommen umuligt at forudsige hvor meget kapacitet der er behov for hvornår, og AO 

bliver derfor belastet med en betydelig risiko som direkte følge af den manglende transparens og 

ulige adgang til data. Denne model udgør således i sig selv en klar barriere for Alternative 

Aperatørers brug af BSA-produktet, og det er Concepys vurdering at det er nødvendigt at 

introducere et BSA-produkt som afregnes på kundeniveau, som det også er tilfældet med alle 

andre TDC-standardtilbud for accessprodukter. Concepy er i øvrigt af den grundlæggende 

holdning, at kravet om en reserveret kapacitet er en konstrueret, teknisk handelshindring som bør 

fjernes uanset spørgsmålet om kendskab til slutbrugeradresser og kundeunderlag. 

Enhver kunde der kan adresseres af en AO med et bredbåndsprodukt, er allerede tilsluttet TDC’s 

kabelnet, så der er kun ganske få marginale omkostninger knyttet til selve nettilslutningen. 

Kapacitetsudbygning i TDC’s kabelnet foregår primært på segmentniveau ved opsplitning af 

”kabel-øer” i mindre enheder og omkostninger til kapacitetudvidelse vil således i al væsentlighed 

være drevet af TDC’s egne 400.000 bredbåndskunder på coax-nettet, dels fordi TDC ved indgangen 

til 2014 er den eneste operatør på platformen, og dels fordi markedet i høj grad er domineret af 

churn, altså kundevandring mellem operatører. 
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En coax-bredbåndskunde som skifter fra TDC til en AO må alt andet lige antages at have en 

uændret forbrugsprofil, og der er i dette tilfælde ingen marginal påvirkning af kapaciteten i nettet. 

Eftersom der i dag ikke er en eneste kunde på kabel-tv-nettet fra en AO er det ganske problemfrit 

at revidere modelleringen af BSA-produktet, og Concepy foreslår følgende tilgang: 

- Der tages udgangspunkt i LRAIC-modellen v.4.2 for coax-nettet 

- De faste omkostninger (subscriber increment) lægges uændret til grund 

- De båndbreddeafhængige omkostninger (access increment) modelleres som for det 

kobberbaserede net, hvor Lag 2/Lag 3 pris er gennemsnit for alle kunder 

- Fordeling af omkostninger er en logaritmisk model, hvor gennemsnitlig pris svarer til 

gennemsnitlig båndbredde 

I modeleksemplet øverst på næste side er princippet illustreret med udgangspunkt i offentligt 

tilgængelige data fra Telestatistikken, hvor den gennemsnitlige båndbredde er beregnet på tværs 

af alle bredbåndskunder på coax-net i Danmark. 
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Tabel: Forslag til alternativ udmøntning med logaritmisk fordeling af access increment. 

Concepy anfører at disse priser stadig er noget højere end den omkostningsstruktur og de 

marginalomkostninger en AO kan opnå ved et bæredygtigt volumen på de xDSL-baserede VULA-

produkter, og det vil således stadig være mere omkostningstungt for en AO at konkurrere med 

TDC på coax-infrastrukturen, men den ovenfor skitserede prissætning vil alligevel skabe væsentlig 

bedre forudsætninger for afsætning af BSA-engrosadgang. 

 

 

 

Forslag til udmøntning af BSA priser på Coax

Telestatistik H1 2013 kunder på coax Gns. båndbredde Total båndbredde

Mindst 144 kbit/s, under 256 kbit/s 0 200 0

Mindst 256 kbit/s, under 2 Mbit/s 19.198 1.152 22.116.096

Mindst 2 Mbit/s, under 4 Mbit/s 7.980 3.072 24.514.560

Mindst 4 Mbit/s, under 10 Mbit/s 39.095 7.168 280.232.960

Mindst 10 Mbit/s, under 30 Mbit/s 354.507 20.480 7.260.303.360

Mindst 30 Mbit/s, under 50 Mbit/s 145.997 40.960 5.980.037.120

Mindst 50 Mbit/s, under 100 Mbit/s 55.978 76.800 4.299.110.400

Mindst 100 Mbit/s 13.504 102.400 1.382.809.600

636.259 19.249.124.096

Gns. båndbredde for coax (19.249.124.096 / 636.259) 30.254

Pris LRAIC v. 4.2 81,20

Subscriber increment 9,10

Access increment 72,09

Udmøntning af pris pr. båndbredde

Båndbredde Logorimisk kurve Subs. Incr. Acc. Incr. Total pris

144 0,00 9,10 0,00 9,10

256 0,58 9,10 7,76 16,86

512 1,27 9,10 17,10 26,20

1.024 1,96 9,10 26,44 35,55

2.048 2,65 9,10 35,79 44,89

3.072 3,06 9,10 41,25 50,36

4.096 3,35 9,10 45,13 54,24

6.144 3,75 9,10 50,60 59,70

8.192 4,04 9,10 54,48 63,58

10.240 4,26 9,10 57,48 66,59

15.360 4,67 9,10 62,95 72,05

20.480 4,96 9,10 66,83 75,93

30.254 5,35 9,10 72,09 81,19

51.200 5,87 9,10 79,18 88,28

102.400 6,57 9,10 88,52 97,63
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Tekniske og produktmæssige forhold 

Concepy ser en række tekniske og produktmæssige forhold ved coax-infrastrukturen, de 

forskellige former for engrosadgang og de tilhørende forretningssystemer, der kræver nærmere 

analyse end der er foretaget i denne indledende proces. Concepy angiver nedenfor nogle af de 

temaer, som efter selskabets opfattelse er blandt de væsentligste i det videre arbejde. Flere 

centrale temaer kan forventes at komme til, efterhånden som arbejdet fortsætter. 

Adgang til adressedata: Som anført tidligere er det et helt indlysende problem for en Alternativ 

Operatør, at denne ikke besidder det samme kendskab til brugertilslutninger, som TDC har. Denne 

forhindring udgør en oplagt udfordring i forhold til markedsføring og skaber en stor 

uigennemsigtighed ift. kundeunderlag og geografisk dækning ved forskellige former for 

engrostilslutning til TDC’s coax-net. Det er efter Concepys vurdering helt afgørende at Alternative 

Operatører gives samme dataadgange og systemtekniske muligheder som TDC. 

Krav om reservation af kapacitet pr. CMTS: Som anført tidligere er det en stor hindring for en 

Alternativ Operatør at BSA-produktet rent teknisk er udformet sådan, at en Alternativ Operatør 

skal købe en reserveret kapacitet/båndbredde pr. CMTS. Concepy ser ingen tekniske eller 

arkitekturmæssige argumenter for at en sådan produktudformning er sagligt begrundet. Concepy 

har jf. ovenstående tabel anvist alternative metoder ift. prisudmøntningen, der kan afhjælpe 

dette. 

Indhold i grundpakken: Concepy finder det nødvendigt af indlysende årsager at TDC’s egne 

reklamekanaler rent teknisk kan fjernes fra kanaludbuddet i tv-pakker afsat som engrosprodukter 

til Alternative Operatører. Som eksempel herpå kan nævnes YouSees info-kanal. 

Muligheden for differentiering af kanaludbud: Concepy savner en nærmere beskrivelse af hvad der 

vil være teknisk og kapacitetsmæssigt muligt for en eller flere AO’er mht. produktmæssig 

differentiering i udbuddet af tv-kanaler over DVB-C. Da der lægges op til at tv-pakkerne som 

udgangspunkt skal omfatte de ikke-krypterede tv-kanaler, er det særligt interessant at forstå 

mulighederne for at udbyde andre kanaler i krypteret form (som vil kræve boks eller kort), også 

således at en Alternativ Operatør efter helt eget valg kan supplere grundpakken med kanaler som i 

TDC’s udbud kun findes i de større pakker eller sågar slet ikke findes i TDC’s udbud. Det er 

Concepys antagelse at disse muligheder rent teknisk i nogen grad vil komme som følge TDC’s eget 

udbud af a la carte-kanaler, men Concepy anfører vigtigheden af at forstå de konkrete 

implikationer af at en AO kan være tvunget til at benytte samme kryptering (conditional access) 

som TDC anvender. Dette kan være svært begrænsende for en AO’s frihedsgrader ift. valg af set 

top-boks og indstikskort. 

Muligheden for at anvende AO-specifikt endeudstyr: Concepy anbefaler at der bliver set nærmere 

på de tekniske muligheder for at Alternative Operatører kan anvende deres eget endeudstyr hos 

slutkunderne. Her tænkes både på det kabelmodem der leveres til internet-adgang og på 
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muligheden for at anvende egen set top-boks eller indstikskort til tv. Kryptering og 

rettighedskontrol er meget vigtige temaer i denne henseende. 

Quality of service på IP-strømme: Hvis en Alternativ Operatør skal kunne tilbyde egne tjenester 

som er afhængige af trafikprioritering, er det helt afgørende at de tekniske muligheder for QoS på 

IP-laget (lag 3) i engrosprodukterne bliver nærmere afdækket. Denne funktionalitet anvendes af 

TDC til egne kunder på kabelnettet i dag, og den vil være også være afgørende for en AO for at 

kunne tilbyde telefoni og IP-baseret tv-indhold som unicast-trafik (dvs. ikke multicast). 

Sidstnævnte trafiktype kan dække både on demand-indhold og lineært tv. 

 

Målbillede for den fremtidige udbygning og udvikling af TDC’s coax-net 

Concepy mener at det grundet den teknologiske udvikling på coax-platformen og hastigheden i de 

produktmæssige ændringer afledt af slutkundernes ændrede tv-vaner vil være nødvendigt, at der 

arbejdes med langsigtede planer for udbygningen og udviklingen af coax-nettet, og at denne 

planlægning varetages i en passende grad af fællesskab blandt de operatører der er til stede på 

platformen. 

Concepy anfører hermed nogle eksempler på overordnede temaer, som kunne være oplagte at 

drøfte, og som kunne være med til at tegne det målbillede, som coax-platformen er på vej mod. 

Analogt sluk: Som Erhvervsstyrelsen citerer Gartner for i analysen vil der med nuværende 

udfasningstakt ikke findes analoge tv i Danmark efter 2015, og det er derfor helt nødvendigt at 

inddrage dette aspekt i regulatorisk sammenhæng allerede nu, så modellering ikke forurenes af 

omkostninger eller kapacitetsbegrænsninger som kan henføres til analoge tv-kanaler. Kanalerne 

optager betragtelig kapacitet i nettet, som ellers kunne anvendes til digitalt tv eller internet-

tjeneste. Den fortsatte opretholdelse af det analoge udbud vil drive øgede omkostninger til 

kapacitetsudbygninger, og det bør derfor overvåges nøje hvornår det analoge udbud ophører med 

at være til signifikant gavn for slutkunderne. Danske tv-forbrugere har tidligere prøvet at måtte 

sige farvel til ældre teknologi, fx da det analoge sendenet blev lukket, og da MPEG-2 signalerne 

blev erstattet af MPEG-4, så problemstillingen er på ingen måde banebrydende eller særligt 

risikofyldt. 

Fordelingen af kapacitet til krypteret vs. ikke-krypterede kanaler: Kanaler der udbydes dublerede 

med både ukrypterede og krypterede signaler optager mere kapacitet. Hvis den samme kanal 

endvidere udbydes med forskellige krypteringer, kan kapacitetsforbruget stige yderligere, 

afhængig af om infrastrukturen og endeudstyret understøtter parallelle krypteringsmetoder (altså 

hvor den samme kanal er krypteret på to eller flere forskellige måder, men kun optager 

båndbredden til selve tv-kanalen én gang). Det bør være en løbende overvejelse om disponeringen 
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af kapacitet til disse formål afspejler den mest effektive udnyttelse af nettet set ift. øvrige hensyn 

såsom produktdifferentiering og tekniske muligheder på kundernes tv-apparater og øvrigt udstyr. 

Fordelingen af kapacitet mellem tv- og internettjeneste: I lighed med førnævnte overvejelse kan 

man i et mere langsigtet perspektiv diskutere hvad der vil være den mest effektive 

frekvensudnyttelse ift. fordelingen mellem frekvenser afsat til tv og internet. Øget spektrum til 

internet-tjeneste bør helt indlysende reducere omkostningerne til netudbygning drevet af øget 

dataforbrug hos slutkunderne. 

Afskaffelsen af low pass-filtre: Efter Concepys vurdering kan man sagtens forestille sig et 

målbillede, hvor de fysiske filtre mister deres relevans og dermed kan fjernes én gang for alle. 

Dette vil selvfølgelig kun give mening, hvis udbuddet af ikke-krypterede kanaler helt forsvinder, 

men denne mulighed bør helt klart overvejes i det længere perspektiv. 

Concepy har for nuværende ingen særlige konklusioner eller anbefalinger til disse temaer. 

Concepy ønsker alene at anskueliggøre, at det for den fremtidige konkurrence på kabel-tv-

platformen vil være afgørende, at planerne for dens udbygning og udvikling ikke lægges af TDC 

alene, men sker i en grad af samråd og koordinering med de Alternative Operatører, som er til 

stede på platformen. I nogen grad kan man tale om ligheder med arbejdet i ”Cable Management 

Forum” på kobberplatformen – forstået således at engrosudbydere på infrastrukturen også 

inddrages i planlægningen og relaterede beslutningsprocesser, som er afgørende for den 

fremtidige udvikling og udbygning, både hvad angår produktmæssige muligheder og prismæssige 

implikationer. 

 

Inspiration fra arbejdet med VULA på xDSL-platformen 

Efter Concepys mening er der god grund til at det videre regulatoriske arbejde med at skabe 

konkurrence på slutbrugertjenester udbudt via TDC’s coax-infrastruktur sker med inspiration fra 

erfaringerne med VULA og kobber. 

Efter Concepys mening er der skabt fornuftige resultater gennem det store og grundige stykke 

arbejde som Erhvervsstyrelsen, TDC og de Alternative Operatører i fællesskab har udført i regi af 

kobberinfrastrukturen. Her tænkes såvel på afklaringerne ifm. den fremtidige platformsudbygning 

og teknologianvendelse, udformningen af engrosprodukter og drøftelser vedrørende modellering 

og prisudmøntning. Concepy påpeger også at der ifm. arbejdet med VULA er blevet set nærmere 

på de regulerede produkter, som ikke er en del af selve accessydelsen, men som udgør centrale 

forudsætninger hos en AO for at opbygge den understøttende infrastruktur til engrosadgang. Både 

specifikationen og prissætningen af disse produkter udgør kritiske faktorer for at Alternative 

Operatører kan konkurrere på rimelige vilkår. 
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Inden for en række felter er der oplagte ligheder mellem de temaer og problemstillinger, der er 

blevet drøftet tilbundsgående ifm. VULA og kobber, og de ting vi nu skal tage op til fornyet 

overvejelse ifm. adgang via coax. Concepy anbefaler at man i videst muligt omfang overfører 

løsninger og idéer de steder hvor de er direkte relaterede på coax-platformen ift. kobber, og at 

man lader sig inspirere af grundlæggende løsningsskitser og intentioner fra VULA/kobber de 

steder hvor de to platforme har betydelige forskelle. 

Concepy er overbevist om at arbejdet med at fastlægge den fremtidige engrosadgang via TDC’s 

coax-netværk kan forenkles og dermed forløbe hurtigere, hvis de involverede parter i fællesskab 

drager nytte af de løsninger og principper, der er skabt ifm. arbejdet på VULA og kobber. 


