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Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de 

to bredbåndsmarkeder 

 

Hiper fremsender hermed selskabets kommentarer til ovennævnte. 

 

Hiper A/S 

Stig Myken, Nicolai Lamborg og Simon Skals 

 

 

Generelt om markedsudvikling og konkurrence 

Hvad angår analysen af de særligt konkurrenceudsatte postnumre og de afledte lempelser af TDC’s 

forpligtelser, så undrer Hiper sig over, at analysen fokuserer så meget på penetrationen af alternativ 

infrastruktur og TDC’s markedsandele, mens den i beskeden grad forholder sig til konsekvenserne ift. 

det faktiske udbud af slutkundeprodukter i områderne. 

Det er næppe overraskende, at TDC’s markedsandele vil falde i områder, hvor energiselskaber 

etablerer fiberinfrastruktur. Det er dog langt fra givet, at dette i sidste ende vil komme slutkunderne 

og dermed den reelle konkurrence til gavn. 

Et overfladisk studie af priser og båndbredder på bredbåndsprodukter fra de større energiselskaber 

indikerer, at et energiselskabs fortrængning af TDC fra et givent område ikke nødvendigvis medfører 

et udbud af produkter, hvor højere båndbredder ses i kombination med attraktive priser. 

Så længe energiselskabernes forretningsmodeller bygger på lukkede netværk, er det efter Hipers 

opfattelse en noget nytteløs lempelse af TDC’s forpligtelser at fritage dem fra at skulle etablere 

stikledninger i områder, hvor selskabet har meget lidt fiberinfrastruktur. 

Den langsigtede, konkurrencemæssige risiko er efter Hipers opfattelse, at energiselskaberne vil 

overtage TDC’s rolle som SMP i regionale områder, og at konkurrencen med TDC’s samtidige retræte 

i disse områder vil ende med at blive dårligere end før. Hvis der i et område kun investeres i én 

infrastruktur, og denne forbliver lukket, så må konkurrencen uundgåeligt blive svækket over tid. 

Hiper anbefaler derfor, at overvejelser om lempelser af TDC’s forpligtelser går hånd i hånd med 

undersøgelser af, om andre operatører er ved at opnå regionale SMP-positioner, og at man herved 

også forholder sig et eventuelt behov for regulering af disse operatører. Hiper finder det således 

også naturligt, at enhver overvejelse om at deregulere et givent område også skal omfatte grundig 

analyse af de langsigtede konsekvenser for reel konkurrence på detailniveau. 

Hiper bemærker, at Erhvervsstyrelsen fremhæver, at det kræver både parallelle infrastrukturer og 

velfungerende engrosadgange til mindst den ene af to infrastrukturer, hvis konkurrencen skal være 

sund og varig. Hiper er enig i denne observation, og Hiper har svært ved at se hvordan det kan være 

relevant at overveje deregulering, med mindre der er minimum ét åbent netværk inden for et 

regulatorisk område. Det burde snarere drive overvejelserne om regional regulering. 
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Hiper anbefaler, at man ifm. fremtidige undersøgelser også trækker på erfaring og data fra lande, 

hvor penetrationen af fiber er høj. Det må anses for en valid hypotese, at den overlegne 

infrastruktur altid vil vinde i det lange løb, under forudsætning af at der er hensigtsmæssig 

konkurrence via engrosadgange på denne. Der findes formentlig eksempler på geografiske områder, 

hvor der ikke eksisterer parallelle infrastrukturer i nævneværdig betydning, men hvor konkurrencen 

alligevel trives via et velfungerende engrosmarked. 

Hiper anbefaler også, at man forholder sig mere direkte til en vurdering af mobil bredbånd som 

substitut for bredbånd på fastnet. Efter Hipers opfattelse er der ingen evidens for, at mobil 

bredbånd i praksis har opnået større udbredelse som alternativ til bredbånd over fastnet i den 

industrialiserede del af verden, og det er jo yderst relevant ift. en vurdering af mobile netværk som 

alternativ infrastruktur. 

Hiper noterer sig, at TDC’s samarbejde med Trefor bliver omtalt i materialet. Samtidig anføres det, at 

det ifølge TDC selv er et ben i selskabets investeringsstrategi at indgå lignende samarbejder med 

andre energiselskaber for at minimere egne investeringer i fiberinfrastruktur. 

Så længe TDC/YouSee er den eneste operatør på Trefors fiberinfrastruktur, er det efter Hipers 

opfattelse meget svært at se, hvordan konstellationer som denne skulle gavne konkurrencen. Det 

må nærmere regnes for en reel risiko, at forbrugerne i Trefors dækningsområde over tid vil blive 

dårligere stillet som følge af manglende konkurrence, end hvis Trefor og YouSee ikke havde indgået 

et samarbejde. 

 

Marked 3a 

Kobber 

Det er Hipers overordnede holdning, at vectoring som teknologi bør sikres den størst mulige 

udbredelse. Hiper har rigtig gode erfaringer med vectoriserede DSLAM’er, hvor teknologien leverer 

hurtige og stabile linjer, og hvor slutkunderne efterspørger de høje hastigheder. 

Set i forhold til de muligheder, der findes med BSA- og VULA-produkterne, er det efter Hipers 

vurdering ikke problematisk, at adgangen til rå kobber begrænses på delstrækninger og eventuelt 

også på mindre centraler, hvor vectoring er muligt. De samlede fordele ved vectoring opvejer efter 

Hipers opfattelse de ulemper, det kan medføre at begrænse adgangen til rå kobber. 

Hiper bemærker med tilfredshed, at TDC fortsat fortsat er forpligtet til at levere fiber-backhaul til 

nærmeste central fra fremskudte indkoblingspunkter, således at alternative operatører kan benytte 

VULA UC på POI0-snit fra fremskudte indkoblingspunkter. 

 

Fiber 

Hiper har oplevet stor efterspørgsel på selskabets produkter baseret på rå fiber, hvor Hiper tilbyder 

1.000/1.000 Mbps til privatkunder, og den fortsatte adgang til rå fiber er meget væsentlig for Hipers 

forretning. 

Hiper finder det glædeligt, at Erhvervsstyrelsen lægger op til en forpligtelse for TDC til at levere en 

løsning med ”hosted splitter” og backhaul, når TDC bygger ud med GPON-infrastruktur til et 

begrænset antal husstande. Hiper vil dog påpege: 
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1) at det i den forbindelse er helt afgørende, hvordan en ”hosted splitter med backhaul”-

løsning bliver prissat. Et sådant produkt vil blive en de facto-erstatning for rå fiber, hvor rå 

fiber ikke er praktisk muligt og/eller økonomisk levedygtigt for alternative operatører, så det 

er helt afgørende, at produktet prismæssigt ligger tæt på rå fiber. 

2) at afgørelsen ikke bør fremhæve ”hosted splitter” som en endelig og optimal løsning på 

udfordringen med adgang til rå fiber i områder hvor TDC bygger GPON. Det er én af flere 

muligheder, og det er vigtigt, at man holder mulighederne åbne og inddrager de alternative 

operatører i arbejdet med at finde andre løsninger, der kan vise sig lige så gode eller bedre. 

3) at da LRAIC prissætter hele, rå fiberforbindelser, bør man ifm. GPON overveje, om man skal 

prissætte delstrækninger, eller om prisen for rå fiber her bør inkludere backhaul. 

Hvad angår behovet for et VULA-produkt, bør et sådant behov vurderes i kontekst af de muligheder, 

der findes på andre produkter. Adgangen til både rå fiber og fx et produkt med hosted splitter (eller 

en anden ”rå fiber”-substitut i GPON-regi) er afgørende for at skabe sund konkurrence med et 

differentieret produktudbud, og et VULA-produkt bør ses som et supplement til og aldrig en 

erstatning for disse produkter. Samtidig bør det vurderes, hvad et VULA-produkt skal have af 

egenskaber, før det kan siges at være meningsfyldt forskelligt fra et BSA-produkt. Hvis forpligtelsen 

til POI0-grænsesnit med 10 Gbps-interface på nærmeste central fx ikke gælder for Fiber BSA, kunne 

dette være en oplagt egenskab ved et VULA-fiberprodukt. 

Hiper noterer med tilfredshed, at Erhvervsstyrelsen ikke har lagt særlig vægt på hensynet til 

muligheden for at transportere DVB-C signaler over fiber. Efter Hipers opfattelse er der i dag rige 

teknologiske muligheder for at sende TV og video over IP, og eventuelle udfordringer for TV-

distributører med at erhverve de nødvendige rettigheder bør betragtes som et anliggende mellem 

rettighedshavere og distributører, der alt andet lige burde have kompatible interesser i at sikre de 

rette aftaler, som muliggør distribution til slutkunder over forskellige infrastrukturer. 

 

Marked 3b 

Coax - priser 

Det fremgår af side 100 (figur 38), at Erhvervsstyrelsen af TDC er blevet oplyst, at engrosprisen for 

adgang via kabel-tv-nettet vil være 528 kr/år. Det er Hipers erfaring, at prisen i praksis er langt 

højere, hvilket i sagens natur gør det sværere at drive profitabel forretning på infrastrukturen. Hiper 

finder det meget problematisk, at en så grundlæggende forudsætning for beslutningen om at lade 

kommercielle aftaler erstatte regulering på kabel-tv-nettet har vist sig slet ikke at holde stik. 

De meget høje engrospriser skyldes flere forhold. De to væsentligste er: 

1) Kravet om at en alternativ operatør skal købe kapacitet pr. CMTS (eller for hver to CMTS’er, 

hvis der er flere på ét punkt). Der findes absolut ingen rimelig teknisk begrundelse for denne 

model, der skaber nogle meget høje omkostninger ved at levere BSA coax. 

2) Fastsættelsen af priserne for kapacitet er meget følsom over for antagelserne om 

trafikforbrug pr. kunde. Efter Hipers erfaring er kundernes faktiske trafikforbrug væsentlig 

højere, end modellen forudsætter, og herved stiger omkostningerne dramatisk, fordi den 

alternative operatør af gode grunde er nødt til at indkøbe kapacitet, som modsvarer 

kundernes faktiske forbrug og ikke en modelleret antagelse. De lave antagelser om 

trafikforbrug kan i hvert fald til dels forklares ved, at modellen baserer sig på forældede 

data: Hvis man tager det gennemsnitlige forbrug for 1H2016 og bruger som baggrund for at 
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fastsætte priserne for hele 2017, så vil priserne være beregnet ud fra data, der er mellem 9 

og 21 måneder gamle, hvis man antager lineær vækst. Givet at trafikforbruget på internettet 

vokser betragteligt (hvilket det gør), har dette ganske stor betydning. Det kunne selvfølgelig 

løses meget let ved at tilpasse modellen, så den tager højde for væksten i trafik. 

En tredje udfordring/fælde i modellen er frekvensområdernes betydning for udmøntningen af 

omkostninger, hvilket i teorien kan betyde, at priserne kan stige, efterhånden som spektrum 

udvides, og efterhånden som bredbånd bruger stadig mere spektrum og TV stadig mindre. 

Skavankerne ved omkostningsmodellen bliver endnu mere synlige, når man ser på mulighederne for 

at tilbyde højhastighedsprodukter på platformen. Der findes 46 CMTS’er eller CMTS-par i TDC’s 

kabel-tv-netværk. Hvis en alternativ operatør ønsker at tilbyde et 1.000/100 Mbps-produkt (1000 

Mbps downstream og 100 Mbps upstream), skal operatøren af gode grunde have minimum 1.000 

Mbps downstream-kapacitet og 100 Mbps upstream-kapacitet pr. CMTS eller CMTS-par (så den 

første slutkunde overhovedet har mulighed for at få den købte båndbredde). For tiden koster 

downstream-kapacitet kr. 28/Mbps/måned og upstream koster kr. 56/Mbps/måned. Således vil 

prisen pr. CMTS eller CMTS-par være kr. 33.600/måned alene i kapacitetsomkostninger. Med 46 

CMTS’er eller CMTS-par koster det således ikke mindre end kr. 18,5 millioner om året (sic!) blot at 

have 1.000/100 Mbps kapacitet alle 46 steder. Denne omkostning ville selvsagt kun stige, 

efterhånden som operatøren faktisk får kunder ombord. 

Hiper har ført og fører fortsat en konstruktiv dialog med Erhvervsstyrelsen og TDC i bestræbelserne 

på at få mere rimelige økonomiske vilkår for adgang til BSA coax. Der kan efter Hipers opfattelse 

sagtens være en direkte sammenhæng mellem de gældende vilkår og det forhold, at Hiper foreløbig 

er den eneste ikke TDC-ejede operatør på platformen. Hiper har som anført også meget svært ved at 

se, hvordan selskabet med gældende prissætning kan benytte platformens tekniske muligheder til at 

udbyde attraktive slutkundeprodukter med fx 300, 500 og 1.000 Mbps, hvilket ellers kunne være til 

stor gavn for konkurrencen. 

Jf. afsnit 4.4.6 (s. 208) finder Hiper, at Erhvervsstyrelsen har udvalgt nogle gode og relevante punkter 

til en løbende overvågning. Hiper forventer, at Erhvervsstyrelsen vil benytte regulatoriske værktøjer 

tidligere end 2019, såfremt der ikke sker en tilfredsstillende udvikling på de nævnte felter. Hiper vil 

gerne henlede opmærksomheden på Erhvervsstyrelsens bemærkninger i afsnit 3.8.3 om 

”infrastrukturbaseret konkurrence” (s. 189), hvor det omtales ”om nødvendigt [at] træffe de 

nødvendige foranstaltninger inden næste ordinære runde af markedsundersøgelser.” Hiper 

forventer, at en tilsvarende fremgangsmåde må komme på tale, hvis konkurrencen ikke udvikler sig 

tilfredsstillende på den mest udbredte infrastruktur til leverance af højhastighedsforbindelser på 100 

Mbps og opefter. 

 

Coax – replikerbarhed 

Hiper finder det beklageligt, at TDC grundet den manglende regulering af bredbånd via kabel-TV-

nettet heller ikke bliver underlagt krav om teknisk replikerbarhed som et instrument til at sikre ikke-

diskrimination. 

Hiper er aktuelt på flere områder dårligere stillet end TDC/YouSees retailforretning, fordi 

engrosproduktet ikke er teknisk replikerbart ift. TDC/YouSees egne muligheder. Eksempelvis 

medfører det, at Hiper ikke har mulighed for at forhåndsopsætte provisioneringen af kundemodems, 

således at slutkunderne automatisk kommer online, når de tilslutter deres modem/router. I stedet 
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skal kunderne manuelt aktivere deres modems gennem en webside, hvilket skaber et øget behov for 

support. 

En anden ulempe er kravet om at skulle benytte modems valgt og leveret af TDC. Hiper har pt. ikke 

mulighed for at bestemme modemernes konfiguration på forhånd, og Hiper er således nødt til at 

benytte den af TDC valgte standardopsætning. 

Hiper har også oplevet, at TDC introducerede et nyt modem, hvor basal funktionalitet slet ikke 

fungerede for Hipers kunder (såkaldt ”bridge mode”). 

Hiper håber, at TDC med tiden vil udvikle produktet, som var det et kommercielt produkt, således at 

den tekniske replikerbarhed forbedres, men med det nuværende fravær af regulering er det alene 

op til TDC at vurdere, om man ønsker at efterkomme ønskerne til produktudvikling. 

 

Kobber 

Hiper er generelt godt tilfredse med engrosprodukter og regulering på Marked 3b fsva. kobber, 

sådan som udkastet til afgørelse lægger op til. 

Hiper bemærker dog, at selskabet håber, at en eventuel udfasning af BSA vil ske med rimeligt varsel 

og med mulighed for bulk-migrering af kunder til VULA. 

 

Fiber 

Hiper bemærker, at udkastet til afgørelse ikke forholder sig til udbuddet af båndbredder på Fiber 

BSA. Hiper håber, at båndbredder op mod 1.000 Mbps downstream snart vil blive tilgængelige på 

Fiber BSA, da Hiper har oplevet stor efterspørgsel på disse produkter, som selskabet udbyder på rå 

fiber. 


