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Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de 
to bredbåndsmarkeder 
 
Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 
 
Hiper fremsender hermed selskabets supplerende kommentarer til ovennævnte. 
  
Hiper A/S  
Stig Myken, Nicolai Lamborg, Simon Skals og Michael Brandt (bestyrelsesformand) 

 

 

Indledning 

Hiper A/S (”Hiper”) har tidligere afgivet høringssvar af 1. september 2016 vedrørende 

Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse af 30. juni 2016 for marked 3b. 

Efter aftale med Erhvervsstyrelsen fremsendes dette supplerende høringssvar til udkastet til 

afgørelse for marked 3b. 

Efter afholdelse af en række møder med henholdsvis TDC og Erhvervsstyrelsen gennem 

sensommeren 2016 er det blevet klart for Hiper, at de faktuelle forudsætninger, som 

Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse er baseret på, enten er urigtige eller baseres på en urigtig 

fortolkning af de foreliggende oplysninger. Hiper har ikke formået at opnå afgørende forbedringer af 

disse forhold gennem drøftelser med både TDC og Erhvervsstyrelsen. Vi har således vurderet det 

påkrævet at afgive nærværende supplerende høringssvar, som har særligt fokus på de overordnede 

perspektiver for marked 3b og særligt fokus på at fremme et velfungerende og innovationspræget 

marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne. 

Baseret på Hipers erfaringer med de kommercielle og praktiske udfordringer forbundet med at drive 

engrosforretning på coax-platformen, er det Hipers opfattelse, at Erhvervsstyrelsens forslag om, at 

reguleringen af kabel-tv-nettet uden videre skal bortfalde i en periode på mindst tre år frem til 

næste markedsafgørelse vil medføre betydelig skade for slutbrugerne som følge af manglende 

kommercielt grundlag for de alternative udbydere. 

Hiper opfordrer derfor på det kraftigste til, at Erhvervsstyrelsen ud fra de foreliggende 

omstændigheder ikke vælger effektivt at deregulere adgangen til engrossalg af bredbånd på TDC’s 

kabel-tv-net i perioden frem til næste markedsafgørelse. 

 

Baggrund 

I udkastet til afgørelse på marked 3b hedder det på side 208 (mf.): 

 

”De alternative selskabers adgang til at tilbyde data-only til detailkunder blev en 

realitet den 18. april 2016, og et enkelt selskab har indtil videre anvendt 

engrosproduktet, mens andre selskaber tester produktet. 
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Erhvervsstyrelsen lægger vægt på TDC’s tilkendegivelse af, at den kommercielle 

løsning er økonomisk bæredygtig for alternative selskaber, og at TDC sikrer, at det 

tekniske set-up i forhold til alternative selskabers adgang til produkterne fungerer 

tilfredsstillende. På den baggrund finder Erhvervsstyrelsen det ikke proportionalt at 

forpligte TDC til at tilbyde netadgang til selskabets kabel-tv-net. 

De alternative selskabers adgang til TDC’s kabel-tv-net, vilkårene herfor og den 

konkurrencemæssige effekt vil blive fulgt tæt af Erhvervsstyrelsen gennem dialog med 

såvel TDC som alternative selskaber og ved at overvåge en række forhold. 

Evalueringen af selskabernes adgang til TDC’s kabel-tv-net vil ske i forbindelse med 

næste ordinære runde af markedsundersøgelser.” (Hipers fremhævning) 

 

Dette afsnit udgør efter Hipers opfattelse selve kernen af Erhvervsstyrelsens oplæg til de fremtidige 

engrosvilkår for TDC’s coax-platform og den manglende regulering af samme. Konklusionen bygger 

efter Hipers klare opfattelse på et både forkert og misvisende grundlag. 

 

Hipers supplerende bemærkninger 

Sammenfatning 

Hiper har i sit oprindelige høringssvar af 1. september 2016 på side tre og frem redegjort for de 

kommercielle udfordringer, herunder særligt i forhold til pris og replikérbarhed, som den nuværende 

aftalebaserede adgang til BSA coax giver anledning til. Der henvises i det hele til disse 

bemærkninger, som på baggrund af Erhvervsstyrelsens ovennævnte konklusion giver anledning til 

følgende supplerende bemærkninger: 

 TDC’s tilkendegivelse og beregninger på at den kommercielle løsning er økonomisk 

bæredygtig stemmer ikke overens med de erfaringer Hiper har fået med det reelle setup 

 Det er stærkt kritisabelt, at Erhvervsstyrelsen ikke har spurgt de alternative operatører, om 

de synes løsningen er økonomisk bæredygtig, frem for ukritisk at citere TDC’s 

”tilkendegivelse”, som står helt alene uden nogen form for efterprøvning eller underbygning 

 De skitserede engrospriser for coax-adgang i udkastet til afgørelsen (528 kr/år, figur 38, s. 

100) er direkte misvisende og fejlagtige fsva. de faktiske priser en alternativ operatør vil 

betale for adgang på platformen 

 TDC’s tilkendegivelser i forhold til at det tekniske setup fungerer tilfredsstillende stemmer 

ikke overens med Hipers erfaringer – der er mange og store tekniske udfordringer ved 

platformen som uddybet i Hipers høringssvar af 1. september 2016 

 Hiper har trods masser af konstruktiv indsats og stor tålmodighed haft meget beskeden 

succes med at få ændret på de ovennævnte forhold gennem kommerciel forhandling 

 

Grundlaget for Erhvervsstyrelsens bemærkninger 

Det noteres med nogen forundring, at Erhvervsstyrelsens vurdering af den økonomiske 

bæredygtighed og tekniske set-up alene er baseret på TDC’s vurdering og leder direkte til 

Erhvervsstyrelsens beslutning om, at en regulering af markedet ikke er påkrævet ud fra 

proportionalitetshensyn. 
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Det er klart, at en vurdering af, om et marked fungerer, ikke ensidigt kan indhentes fra en part, som 

har en overordentlig stærk markedsposition i det pågældende slutbrugermarked (markedsandel på 

63 % på hele markedet og 64 % på coax), og hvor der samtidig med al sandsynlighed må forudsiges 

stor vækst på coax-forbindelser over de kommende år, efterhånden som platformens overlegenhed 

ift. kobbernettet slår yderligere igennem.  

Det er Hipers vurdering, at myndigheder, der administrerer den konkurrenceretlige regulering, som 

fx teleloven, ikke inden for nogen brancher, noget sted i Europa, ville overlade det til en part med 

dominerende stilling at vurdere, hvad der er bæredygtige økonomiske vilkår for alternative 

operatører og således ej heller burde gøre det på et net, som vurderes at få meget stor fremtidig 

betydning for bredbåndsmarkedet – særligt i den kommende periode, når vandringen fra kobber til 

coax for alvor tager fart. 

I Danmark er der tilmed 18 års historik som dokumenterer, at TDC gang på gang har overtrådt 

gældende regulering og i en lang række tilfælde har misbrugt sin dominerende stilling, eksempelvis 

gennem prisklemmer og urimelige krav om sikkerhedsstillelser og forudbetalinger. Det virker derfor 

særligt urimeligt og uhjemlet, at TDC får helt frie hænder til at regulere sig selv på coax-markedet.  

 

Inddragelsen af de alternative operatørers oplysninger i udkastet 

På baggrund af tidligere tilkendegivelser fra alternative operatører kan det lægges til grund, at TDC’s 

udmelding til Erhvervsstyrelsen ikke er understøttet af oplysninger fra de alternative operatører og i 

hvert fald ikke fra Hiper, som for nærværende er den eneste alternative operatør i markedet med 

afsætning i større omfang på platformen, og som allerede nu har næsten ét års kommercielle 

erfaringer med BSA coax. 

Det er efter Hipers opfattelse stærkt kritisabelt, når man i en markedsundersøgelse, som omfatter et 

marked med en meget høj markedsandel til netejeren, ikke vælger at undersøge de øvrige 

operatørers forhold og helt undlader at inddrage deres vurderinger i sit udkast til markedsafgørelse. 

For så vidt angår Hiper, som er den eneste nuværende alternative operatør med større 

kundevolumen på coax, vil det være særligt paradoksalt, hvis Hipers vurdering ikke vil indgå med 

betydelig vægt, særligt i lyset af de foreløbige erfaringer, som der er redegjort for nærmere 

nedenfor.  

Hiper finder det vanskeligt at forstå – og finder det i øvrigt helt uden hold i faktuelle 

omstændigheder –  når Erhvervsstyrelsen hævder, at den kommercielle løsning er økonomisk 

bæredygtig for alternative selskaber. Hiper er ikke bekendt med, at noget selskab – ej heller Hiper 

selv – skulle have givet udtryk for dette, og Hiper hæfter sig da også ved, at omtalen af løsningens 

økonomiske bæredygtighed ikke kan henføres til konkrete tilkendegivelser fra specifikke, alternative 

operatører eller branchen som hele. I stedet lægger man som nævnt udelukkende vægt på TDC’s 

udsagn, hvilket fremstår decideret utroværdigt. 

Erhvervsstyrelsen har ikke redegjort nærmere for, hvad der menes med økonomisk bæredygtig, 

hvorved det bærende præmis for beslutningen om deregulering – efter Hipers opfattelse – kommer 

til at fremstå helt udokumenteret. Hele det forudgående arbejde med at udarbejdelse af en LRAIC-

model og beregninger af, hvad det vil koste et nogenlunde effektivt selskab at producere 

bredbåndsforbindelser på et coax-net med en fornuftig margin bliver i markedsafgørelsen 

negligeret. Dette sker uagtet, at Erhvervsstyrelsen anfører modellens beregninger som værende 

grundlag for, hvad prisen er på den kommercielle aftale, og dette sker på trods af, at branchen 
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mange gange har gjort opmærksom på, at disse priser ikke er noget man reelt vil kunne opnå, fordi 

der er nogle helt klare uhensigtsmæssigheder ved den faktiske udmøntning af de modellerede 

omkostninger, som medfører at alternative operatører uundgåeligt vil betale en alt for høj pris for 

adgangen. 

 

Betydningen af at Hiper har indgået en kommerciel aftale med TDC 

Hiper har af flere årsager valgt at tilbyde produkter på coax-platformen til selskabets kundegrundlag. 

Særligt kan det fremhæves, at Hipers grundlæggende forretningsmodel er at kunne levere på alle 

eksisterende tilgængelige platforme for fastnetbredbånd for at optimere udbuddet til slutbrugere, 

og ikke mindst bunder Hipers tilstedeværelse på BSA coax også i en klar erkendelse af, at coax er 

kobbernettet overlegent for så vidt angår tekniske muligheder. 

Hiper erfarer med forundring, at selskabets beslutning om at lancere på coax-platformen i udkastet 

til markedsafgørelsen bliver brugt som et vægtigt (og vel nærmest afgørende) argument for, at TDC 

skal nyde fordel af en flerårig periode uden regulering.  

Det er efter Hipers mening hverken forventeligt, logisk eller rimeligt, at selskabets kommercielle 

aftale om engrossalg på platformen kan bruges som belæg for, at al regulering kan sættes ud af kraft 

i en flerårig periode, uden det er blevet vurderet objektivt, om aftalen fungerer efter de 

forudsætninger og hensigter, der i øvrigt omtales, og uden at der sikres konkrete muligheder for at 

gribe ind i perioden mellem to markedsafgørelser, hvis forudsætningerne viser sig forkerte (hvilket 

de efter Hipers opfattelse i udtalt grad allerede har gjort). 

Hiper har efter selskabets egen opfattelse ageret konstruktivt og løsningsorienteret i dialogerne med 

både Erhvervsstyrelsen og TDC, men det har langt fra medført de forbedringer og justeringer, som 

efter Hipers opfattelse er aldeles nødvendige, for at redegørelsen kan siges at hvile på et sagligt 

grundlag, og for at dens meget sandsynlige markedsmæssige konsekvenser kan forsvares. 

Hiper har løbet en betydelig forretningsmæssig risiko ved at lancere en forretning på coax-

platformen underlagt de uigennemsigtige rammer og betingelser, der omgav de aftalemæssige og 

regulatoriske forhold for BSA coax. Selskabet valgte i sin tid at løbe denne risiko i en klar forventning 

om, at det hen ad vejen ville være muligt at nå til enighed med TDC om en løsning, der ville gøre den 

kommercielle løsning økonomisk bæredygtig for alternative selskaber, og i en klar forventning om, at 

Erhvervsstyrelsen ville gribe ind, hvis en sådan løsning ikke kunne nås. I stedet kan Hiper konstatere, 

at det nu, stik imod realiteterne konkluderes, at der findes en kommerciel løsning på kabel-tv-nettet, 

som af alternative operatører vurderes som økonomisk bæredygtig. 

Erhvervsstyrelsen har aldrig gjort Hiper bekendt med, at selskabets beslutning om at lancere på 

coax-platformen på de kommercielle vilkår ville få den konsekvens, at al regulering blev sat ud i drift 

i en periode på mere end fire år efter Hiper indgik aftalen. 

Et sådant bortfald af regulering medfører i praksis, at TDC kan diskriminere andre udbydere og 

stække konkurrencen på bredbånd i en afgørende kritisk periode, hvor coax-platformen er i færd 

med at overtage rollen som den dominerende teknologiplatform i det danske bredbåndsmarked. 

Hiper ville således ikke have indgået aftalen på de gældende vilkår, hvis denne grundlæggende 

forudsætning havde været kendt. 

Således indgik Hiper aftalen og lancerede på coax-platformen ud fra en klar forventning om, at man 

fra Erhvervsstyrelsens side ville være parat til at gribe ind, hvis Hipers bekymringer om de faktiske 
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omkostninger ved at producere på platformen viste sig at være reelle. Hiper har i stor detalje 

dokumenteret over for både TDC og Erhvervsstyrelsen, at disse bekymringer var alt andet end 

grundløse. 

 

Hipers forslag til afgørelse 

På den baggrund vil Hiper på det kraftigste fraråde, at Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om at 

undtage coax-markedet for regulering i en flerårig periode, der i realiteten først kan slutte, når 

næste ordinære markedsundersøgelse er foretaget og den tilhørende afgørelse truffet og 

effektueret, hvilket altså i praksis vil være om 3-4 år. Det må på nuværende tidspunkt anses for 

stærkt usandsynligt, at TDC af egen kraft vil være villig til at justere modellen, så omkostningerne for 

en alternativ operatør ved udbud af bredbånd på coax-platformen vil komme i nærheden af de 

priser, der fremhæves i udkastet til markedsafgørelsen. 

Skulle det ske, at de alternative operatører ikke kommer til at nyde anden beskyttelse de kommende 

mindst tre år end TDC’s selvregulering, eller mangel på samme, er der efter Hipers opfattelse ingen 

tvivl om, at det vil være til skade for bredbåndskonkurrencen i Danmark og de danske forbrugere. 

Der henvises i den forbindelse også til telelovens § 37, stk. 2 som forudsætter undersøgelse af 

markedet, når der er behov for det og ikke en på forhånd fastsat periode, hvor en SMP har fri 

mulighed for at agere i markedet. 

 

Hipers erfaringer på coax-platformen 

Hiper foreløbige erfaringer på coax-platformen kan opsummeres som følger: 

 

 Hiper indgik i 3. kvartal 2015 aftale med TDC om leverance af BSA coax på TDC’s coax-

netværk 

 Hiper åbnede for salg til slutkunder på platformen den 14. december 2015 og fik den første 

kunde online senere samme måned 

 Hiper havde primo oktober 2016 ca. 7.500 online-kunder på platformen 

 Hipers omkostninger til den kapacitetsafhængige del af linjerne er – afhængig af 

belægningen på en CMTS og variationer i kundernes trafikforbrug – mellem 100 % og 200 % 

(!) højere end anslået af TDC og Erhvervsstyrelsen 

 Ved øget trafikforbrug hos kunderne er det fuldt ud muligt, at omkostningerne kan blive 

endnu højere i fremtiden 

 Hiper har oplevet flere større tekniske og praktiske udfordringer forbundet med platformen 

og løsningen, som TDC ikke kan eller vil løse 

 

Hiper har ved enhver mulig lejlighed påpeget og understreget, at den valgte prisudmøntning, som 

ligger til grund for den kommercielle aftale, ville føre til meget høje engrospriser for en markant 

mindre operatør end TDC, der samtidig oplever et større trafikforbrug pr. kunde end de forudsatte 

tal, der benyttes i prisberegningerne. Hiper har nu en solid empiri, som understreger, at denne 

observation var 100 % korrekt. 
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Frem for at gentage alle synspunkterne her, vil Hiper i stedet henvise til selskabets oprindelige 

høringssvar til udkastet til afgørelse for Marked 3b, samt til selskabets høringssvar for LRAIC-

prisafgørelsen for 2017. Heri er de nævnte kritikpunkter atter omtalt. 

Hiper har gjort både Erhvervsstyrelsen og TDC opmærksom på dette problem, og Hiper har efter 

egen opfattelse været meget konstruktiv og løsningsorienteret ift. at tilpasse den kommercielle 

model, men Hiper har måttet konstatere, at der fra TDC’s side ikke eksisterer ønske om og/eller vilje 

til at sikre den omtalte økonomiske bæredygtighed for løsningen. 

Hiper har også måtte konstatere, at Erhvervsstyrelsen foreløbigt ikke har fundet grundlag for at 

ændre sin vurdering af markedet eller med tilstrækkelig vægt inddrage de oplysninger, som Hiper er 

fremkommet med. 

Det er i denne forbindelse blevet fremhævet af både TDC og Erhvervsstyrelsen, at TDC allerede har 

vist sig imødekommende ved at introducere køb af kapacitet til CMTS’er i par. Hiper skal her 

bemærke, at køb af kapacitet til CMTS’er i par allerede er indregnet i de ovennævnte prisniveauer, 

som altså ligger 100 % til 200 % over det skitserede niveau i udkastet til markedsafgørelsen. Det er 

således korrekt, at priserne kunne have været endnu højere, men de gennemsnitlige priser er både 

efter Hipers klare opfattelse og tallenes egen tydelighed stadig alt for høje – hvilket er i klar 

uoverensstemmelse med de ting, der præsenteres i udkastet til markedsafgørelsen og lægges til 

grund for konklusionerne. 

Fra TDC’s side har man meddelt, at Hiper efter TDC’s opfattelse betaler en passende engrospris, 

fordi Hipers kunder bruger mere trafik end TDC’s egne på coax-platformen. Hertil vil Hiper anføre, at 

det ganske givet er korrekt, at selskabets kunder gennemsnitligt bruger mere end TDC’s, men Hiper 

tilbyder ikke noget high-end produkt på coax-platformen. Hipers pt. eneste produkt er 100 Mbps, 

hvor TDC i YouSee-brandet allerede selv tilbyder 300 og 500 Mbps og snart også vil tilbyde 1 Gbps. 

Der findes efter Hipers opfattelse intet sagligt argument for, at Hiper-kundernes trafikforbrug skulle 

afvige signifikant fra, hvad man kan forvente i 2016 af en gennemsnitlig, moderne internetforbruger, 

som har adgang til en højhastighedsforbindelse (100 Mbps) og benytter sig regelmæssigt af 

internettets mange indholdstjenester. 

Det er endvidere et faktum, at de for markedsafgørelsen forudsatte prissætninger er afvigende i en 

grad, som selv i historisk perspektiv med TDC som SMP, må anses for bemærkelsesværdige og 

selvsagt i strid med telelovens forudsætninger og Erhvervsstyrelsens rolle. 

 

Hipers forventninger til udviklingen hvis udkastet til markedsafgørelsen ikke ændres 

Som nævnt har Hiper efter 10 måneders forholdsvis omfattende investering i opbygning af en 

betragtelig kundebase på coax-platformen kunnet konstatere, at de faktiske engrospriser for 

kapacitet pr. kunde ligger et sted mellem 100 % og 200 % over de niveauer, der omtales i udkastet til 

markedsafgørelsen. Altså at priserne er 2 til 3 gange højere end det niveau, som lægges til grund for 

markedsafgørelsen. Efter Hipers opfattelse er disse afvigelser så markante, at det burde være 

umuligt at ignorere. 

Hiper er til stede på coax-platformen, fordi den er kobbernettet teknologisk overlegen, og fordi det 

må vurderes som en decideret nødvendighed for en bredbåndsoperatør at være på denne platform, 

hvis man vil spille en væsentlig rolle på bredbåndsmarkedet de kommende år. 
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Hiper er ikke ene om denne forventning: TDC selv har via koncernens YouSee- og Fullrate-brands 

allerede indstiftet den praksis, at coax er den foretrukne produktionsplatform. Dette er jo i sig selv 

ganske indlysende, da platformen er kobbernetværket både teknologisk og økonomisk klart 

overlegen set fra TDC’s side. Det er tilsvarende indlysende, at migreringen af kunder fra 

kobbernettet til coax-netværket derfor kun er en udvikling, der vil fortsætte og accelerere de 

kommende år. 

Efter Hipers vurdering vil alle øvrige alternative operatører, der agerer på TDC’s netværk, således 

ende med en tilsvarende konklusion: Der er intet reelt alternativ til at operere på coax-nettet. 

Eksempelvis vil større, eksisterende engrosoperatører på kobbernettet (især Telenor og Telia) stå 

over for det valg, at de enten må acceptere en meget lavere eller slet ingen indtjening på deres 

bredbåndsprodukter ved at gå ind på coax-platformen, eller også må de slet og ret sige gradvist 

farvel til de kunder, der via coax kan få et langt bedre bredbåndsprodukt, end hvad der kan tilbydes 

på kobbernettet. 

Tilsvarende må såvel andre nye som allerede etablerede bredbåndsaktører, der ønsker en national 

dækning for at kunne konkurrere med TDC, se i øjnene at man vanskeligt kan klare sig uden at være 

på den platform, som TDC-gruppen nu de facto anvender som sin primære infrastruktur de steder, 

den er tilgængelig. Således vil alle engrosoperatører i sidste ende blive tvunget ind på coax-

platformen, hvis de overhovedet vil kunne konkurrere med TDC, og dette altså også selv om 

engrospriserne er urimeligt høje. 

Helt konkret kan det siges, at det samlet er og bliver både mere usikkert og betydeligt dyrere, hvis 

man som operatør ønsker at konkurrere mod TDC. Konsekvensen heraf er indlysende. 

Hiper må derfor pointere, at det ikke i sig selv må tages som et udtryk for den kommercielle løsnings 

økonomiske bæredygtighed, hvis alternative operatører går ind på coax-platformen. Det er i større 

grad et udtryk for, at alternativet til en tilstedeværelse på denne platform er at se den eksisterende 

kundebase svinde ind og se markedsandelene falde tilsvarende. 

Med ovenstående in mente finder Hiper det stærkt bekymrende, at Erhvervsstyrelsen netop nu er 

villig til at løbe den risiko, at en flerårig periode uden regulering meget forventeligt vil blive udnyttet 

af TDC til at sikre, at alternative operatører enten bliver væk fra coax-platformen med faldende 

markedsandele til følge, eller at de modstræbende blot må acceptere, at de ikke kan tjene penge på 

kunderne på denne platform. 

Hiper skal i den forbindelse endnu engang referere til de høringssvar der igennem tiderne er indgivet 

i LRAIC-regi, hvor modelleringen af selve de samlede omkostningsniveauer ikke nødvendigvis er helt 

skæv, men hvor selve fordelingen og udmøntningen medfører, at de reelle priser afviger signifikant 

fra de gennemsnitspriser som Erhvervsstyrelsen flere gange har viderebragt. Efter Hipers opfattelse 

sker dette på trods af, at Erhvervsstyrelsen må formodes at være helt klar over, at disse priser aldrig 

vil være dem, som en operatør i praksis kommer til at betale. 

Hiper har ud fra dialogen med Erhvervsstyrelsen noteret, at Erhvervsstyrelsen lægger vægt på 

ønsket om at se tiden an, før man vurderer effekten af den kommercielle aftale om BSA coax. Til det 

må Hiper på det kraftigste understrege, at man i udkastet til afgørelsen reelt accepterer den 

betydelige risiko, at TDC i perioden frem til næste markedsafgørelse opsamler en meget stor del af 

den forventede kundevandring fra de kobberbaserede løsninger til coax inden for coax-netværkets 

dækningsområde. Dette vil ske på et grundlag, som absolut ikke er til slutbrugerens bedste, idet der 

må forventes begrænset konkurrence på coax som logisk følge af, at alternative operatører ser sig 

nødsaget til at operere på platformen med en indtjening som er beskeden, nul eller sågar negativ. 
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Hiper må også understrege, at man i så fald accepterer denne risiko med åbne øjne til trods for, at 

man via Hipers praktiske erfaringer er så privilegeret at råde over en substantiel empiri ift. faktisk 

engrosdrift på coax-platformen. 

Det er ud fra forudsætningerne i teleloven vanskeligt at forstå, at Erhvervsstyrelsen finder denne 

risiko acceptabel. Såfremt TDC vælger at udnytte den flerårige undtagelse for regulering, kan der 

ikke herske tvivl om, at det vil være til stor skade for konkurrencen på det danske bredbåndsmarked, 

der jf. Erhvervsstyrelsens egen markedsundersøgelse ikke trives særlig godt i forvejen. 

Hiper appellerer derfor til, at Erhvervsstyrelsen ikke træffer en markedsafgørelse, som i praksis vil 

give TDC frit slag til at disponere på coax-platformen, som selskabet finder passende over de 

kommende minimum tre år. Hiper gentager desuden, at selskabet som altid er til rådighed ift. at 

finde løsninger, som sikrer, at alternative operatører kan agere på kabel-tv-nettet på en facon, der er 

økonomisk bæredygtig. 


