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ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

 

Notat over høringssvar angående udkast til dokumentation om op-

datering af LRAIC fastnet-model 

 

Indledning 

Erhvervsstyrelsen sendte dokumentation til opdatering af LRAIC-fastnet mo-

dellen i høring d. 5. december 2017 med frist d. 1. marts 2018. Høringssvar er 

modtaget fra: TDC, Telenor og Telia. Telenor og Telia havde ingen bemærk-

ninger. Efter at have gennemgået TDC’s bemærkninger, stillede Erhvervssty-

relsen (herefter styrelsen) nogle få uddybende spørgsmål til høringssvaret mod-

taget fra TDC. TDC svarede den 9. april 2018. 

 

Nærværende høringsnotat angiver de væsentlige ændringer i LRAIC-

dokumentation på baggrund af høringen. Mindre ændringer, som ikke ændrer 

forklaringer eller betydninger af teksten i LRAIC-dokumentationen, fremgår 

ikke af nærværende høringsnotat. 

 
LRAIC-dokumentationen beskriver, hvordan Excel-opdateringsskabelonen, 

som ligger til grund for den årlige opdatering af LRAIC-fastnet modellen, skal 

udfyldes og forstås. Foruden LRAIC-modellen, anvendes oplysningerne fra op-

dateringsskabelonen også til beregningen af BSA-priser i prisudmøntningsarket 

for BSA og VULA, som er bilag til den årlige prisafgørelse. Styrelsen har fore-

taget ændringer i opsætningen af opdateringsskabelonen. Dette indebærer at ha-

stighedskategorierne under ’subscribers’ er tilpasset. Denne tilpasning er ført 

videre i prisudmøntningsarket for BSA / VULA. 

 

Den opdaterede Excel-opdateringsskabelon er vedlagt. 

 

 

Bemærkninger 

TDC anfører flere præciseringer af formuleringer og forklaringer i TDC’s hø-

ringssvar. De steder, hvor styrelsen er enig i præciseringerne, er de medtaget.   

 

TDC har sammen med de konkrete bemærkninger til LRAIC-dokumentationen, 

som blev sendt i høring, beskrevet, at TDC i det fremsendte dokument har ret-

tet forståelsesfejl og lavet præciseringer visse steder samt skrevet kommentarer 

til videre bearbejdelse. 

 

Ud fra TDC’s bemærkninger og efterfølgende afklaringer har Erhvervsstyrel-

sen foretaget nedenstående større teksttilpasninger af udkast til LRAIC-

dokumentation. 
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Side 7: VoIP traffic 

Det er specificeret, at hvis der indberettes anden VoIP trafik (’Other’), foreta-

ger Erhvervsstyrelsen en fordeling af trafikken. Fordelingen foretages ud på de 

ni tjenester: “Voice – IN”, “Voice - International – Incoming”, “Voice - Inter-

national – Transit”, “Voice - Incoming fixed off-net”, “Voice – Originated pre-

fix traffic”, “Voice - Transit - Local interconnection”, “Voice - Transit - Na-

tional interconnection”, “Voice - Incoming Mobile to fixed” og “Voice - In-

coming Mobile to Outgoing International”. Der anvendes samme fordeling, 

som fordelingen af tilsvarende tjenester udgør under PSTN. 

 

Side 9: ’Broadband’ 

TDC har oplyst styrelsen, at opgørelsen af bredbåndstrafik for ’Broadband’ 

ikke kun opføres for kobberkunder, men også for fiberkunder. Styrelsen har 

derfor tilføjet, at den opgjorte trafik anvendes og fordeles for både kobber- og 

fiberkunder.  

 

Side 10: ’Total per bitstream/VULA service’ 

TDC har bekræftet, at opgørelsen af ’Broadband’ og ’Total per bits-

ream/VULA service’ er den samme. Styrelsen har derfor specificeret dette ved 

at tilføje sætningen:” I praksis indberetter TDC den opgjorte trafik pr.- kunde 

for ’Broadband’, da den anvendes som proxy for ’Total per biststream/VULA 

service’. 

 

Side 11-12: ’BSA (internal and external)’ og ’Total per bitstream/VULA ser-

vice’ 

TDC har oplyst styrelsen, at opgørelsen af trafik ikke kun opføres for kobber-

kunder, men også for fiberkunder. Styrelsen har tilføjet dette til LRAIC-

dokumentationen samt at den opgjorte trafik anvendes for både kobber- og fi-

berkunder. Kobberkunder anvendes derfor ikke som proxy for fiberkunder, 

som beskrevet i udkastet. 

 

TDC har oplyst styrelsen, at i forbindelse med opgradering af nettet vil aggre-

gation routere med tiden blive erstattet af IP-routere. TDC har samtidig angi-

vet, at der er tale om en ændring af teknik, som ikke har betydning for opgørel-

sen af trafik.  

 

’BSA (internal and external)’ og ’Total per bitstream/VULA service’ opgøres 

på samme måde. Teksten er derfor ensrettet i dokumentet. 

 

Side 13: ’Focus on CATV’ 

TDC har oplyst styrelsen, at ”i takt med udrulningen af Docsis 3.1 vil CMTS’er 

blive nedlagt og erstattet af OLT’er, hvor TDC i stedet vil foretage målin-

gerne.” 

 

Styrelsen har noteret sig dette og tilføjet uddybningen. 

 

Side 14: IPTV (Multicast) 

Styrelsen har i teksten specificeret, at indberetningen foretages af TDC, selvom 

der i Excel-opdateringsskabelonen skelnes mellem oplysninger fra TDC og 
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YouSee. Det er også tilføjet, at oplysninger indberettet i ’TDC own multicast 

service’ anvendes i kobber- og fiberberegninger og oplysninger indberettet i 

’Multicast to YouSee’ er DVB-C, som anvendes i coax-beregninger.   

 

Side 15: VOD 

Styrelsen har i teksten specificeret, at trafik for VOD indberetninger defineres 

som prioriteret trafik og ikke ’best effort’.  

 

Side 17: Coax VOD – Number of customers 

TDC har oplyst Erhvervsstyrelsen, at der i den kommende tid vil ske en fuld 

udfasning af ældre modetagerbokse. Det betyder, at den tidligere prioriterede 

VOD trafik fremadrettet leveres som Best Effort trafik over den ordinære ka-

bel-tv-bredbåndsforbindelse. 

 

Når antallet af coax VOD kunder ændres, påvirkes coax VOD priserne direkte. 

Priserne for coax BSA og Coax TV og Radio ændrer sig ubetydeligt. Coax pri-

ser er imidlertid ikke prisreguleret, og de ændrede priser derfor er ikke en del af 

styrelsen prisafgørelse.  

 

Side 17: CATV 

TDC har bedt styrelsen præcisere, at kategorien ’Spare’ ikke indeholder uud-

nyttede frekvenser men giver mulighed for at introducere et nyt produkt.  

 

Styrelsen har på baggrund heraf tilføjet teksten: Kategorien ’Spare’ i indberet-

ningsarket er en reservation til eventuelle nye tjenester, da der ved anvendelse 

af frekvenser i ’Spare’ kategorien allokeres omkostninger til denne. Der er ikke 

tale om uudnyttede frekvenser. 

 


