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1. september 2016 

Høringssvar vedr. udkast til afgørelse på marked 3a og b. 

SE/Stofa skal indledningsvist takke for høringen og samtidig pointere, at dette sæt af udkast 

til afgørelser skal ses på baggrund af et dystert billede af konkurrencen på det danske 

telemarked. Således ligger Danmark 4. sidst i EU i forhold til at sikre konkurrencen 

(alternative udbyderes markedsandel). Det er på den baggrund, at kravene til 

Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser skal ses, nemlig om vi efter 17 års liberalisering af 

telesektoren endelig ser forslag til markedsafgørelser, der effektivt vil fremme konkurrencen 

på markedet.  

 

SE/Stofa skal indledningsvist nævne, at vi er skeptiske over for, om dette udkast til afgørelse 

vil sikre en markant bedre konkurrence. Derfor er  vi i nedenstående fremkommet med en 

række forslag, der kan hjælpe dette på vej, selvom det er åbenbart, at markedsafgørelserne 

alene ikke kan løse alle strukturelle konkurrenceproblemer på telemarkedet.  

 

Konkurrencemargin: Det er generelt positivt, at styrelsen prioriterer arbejdet med 

konkurrencemarginer og prisklemmer. Specielt udarbejdelsen af flagskibsprodukter er en 

relevant tilgang i prisklemmetilsynet. Resultatet af testen på navnlig tv-området er ret central. 

TV-tjenester som led i bredbåndsudbuddet udgør en stor del af markedet, jf. 

afgørelsesudkastet side 20, hvoraf det fremgår, at TV indgår i over halvdelen af alle bundles 

solgt på markedet. Stofa har desuden lavet egen brugerundersøgelse, der viser, at for 61 % af 

forbrugerne har udbyderens udbud af tv betydning for valg af bredbånd. Tv er således en 

markant faktor at tage med i forhold til at regulere konkurrencen, og derfor er det positivt, at 

Erhvervsstyrelsen inkluderer tv i flagskibsprodukterne i prisklemmetilsynet.  

 

Ydermere kan SE/Stofa bekræfte billedet om, at prisen for indkøb af indholdsrettigheder 

svinger så meget mellem udbyderne, så TDC kan have en positiv business case og dertil at 

resten af markedet oplever negative konkurrencemarginer. SE/Stofa deltager i indsamlingen 

af data til konkurrencemarginerne. SE/Stofa støtter en opjustering af omkostningerne i det 

centrale net og som følge af omkostninger til indholdsrettigheder. En opjustering svarer til det 

billede Stofa oplever i markedet.  

 

SE/Stofa støtter således den reviderede prisklemmeforpligtelse, og dvs. udvælgelse af 

flagskibsprodukter samt at fiberplatformen og tv medtages. Videre er det uhyre positivt at 

standardiserede masseproducerede erhvervsprodukter er med. 
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SE/Stofa foreslår dog, at kabel-tv-platformen også medtages på et rent monitoreringsniveau 

da TDC ser ud til at åbne for tjenesteudbydere på nettet. Det anerkendes, at styrelsen tager 

udgangspunkt i de produkter hvor der er en reguleret netadgang, men kabel-tv-nettet udgør 

alligevel en væsentlig bestanddel af markedet, og det bør netop overvåges, om der er behov 

for at foretage en regulering af nettet eller om den kommercielle åbning kan stå på egne ben. 

En monitorering af konkurrencemarginer kunne være en fin støtte for styrelsen til enten at 

fastholde den manglende regulering eller overveje en ny regulering.  

 

Endelig skal SE/Stofa blot spørge til, hvad konsekvensen nu bliver af, at der er fundet negative 

konkurrencemarginer hvor tv-tjenester er med i bundles. Da TDC er underlagt en forpligtelse 

så bør der vel blive foretaget en opjustering af TDC’s tv-priser både på kobbernettet og for så 

vidt fibernettet, da denne del nu også omfattes? 

 

Endelig i forhold til tv, kan det være relevant for styrelsen at gøre tydeligt opmærksom på, 

hvis den måtte mene, at der burde blive foretaget yderligere regulering af tv-markedet af 

konkurrencehensyn, men at den samtidig ikke har mandat hertil. Dette vil være et vigtigt 

signal for andre myndigheder på andre ressortområder. SE/Stofa vurderer helt 

grundlæggende, at konkurrenceforholdene på tv-markedet er uholdbare, hvilket er 

dokumenteret af Erhvervsstyrelsen i de negative konkurrencemarginer. Hvis ikke 

Erhvervsstyrelsen mener, den har et fornødent mandat til at adressere problemstillingen, så 

må man som minimum gøre tydeligt opmærksom herpå.  

 

Bredbånds forum: SE/Stofa støtter omdannelsen af VULA forum til et mere generisk 

bredbånds forum. Man kan overveje en anden titel, idet ”Bredbåndsforum” kan risikere at 

falde sammen med et bredbåndsforum med samme navn med mere politisk sigte under 

dannelse på Energistyrelsens område.  

 

Offentlig støtte: Erhvervsstyrelsen giver en længerere analyse af offentlige støtteprojekter, 

men medtager ikke det klart største projekt; - nemlig regeringens bredbåndspulje. Netop 

tilgangen i dette projekt afviger markant fra den metode EU-Kommissionen normalt 

anlægger. Det betyder stor risiko for at påvirke markedet negativt. Projektet bør helt klart 

beskrives i de endelige afgørelser, idet rammerne for modellen nu ligger helt fast som de 

andre beskrevne projekter.  

 

Fremføring af tv: SE/Stofa er enig i beskrivelsen af afsnittet om tv, og skal blot understrege 

vigtigheden af, at adressere tv-markedet hvis man vil forbedre konkurrencen på 

bredbåndsmarkedet. Fremstillingen er korrekt og nuanceret. Igen er det relevant hvis 

Erhvervsstyrelsen konstaterer, at der er behov for et indgreb, men ikke nødvendigvis har 

mandat hertil.  

 



 

 
 
 

Adgang til fibernet: SE/Stofa er enig i forpligtelsen til adgang til TDC’s fibernet. Det er 

afgørende med mulighed for adgang til et råt fiberprodukt. Løsningen med en splitter som 

drøftet I VULA fiber forum tilgodeser dette fint. Dog bør der kunne tilføjes, at TDC skal sikre så 

godt som muligt at skaffe plads til at kunne opsætte splittere til alternative udbydere, når de 

anlægger ny GPON- infrastruktur.  

 

Dækning med parallel alternativ infrastruktur:  

Der lægges i udkastet til afgørelse op til, at der snarest vil komme en ny runde af afgørelser 

med fokus på at skabe mere konkurrence i de områder som styrelsen senere i afgørelsen i 

øvrigt betegner som ”konkurrenceudsatte”. Styrelsen skriver, at alternative operatører i disse 

områder med stor sandsynlighed vil blive udpeget som SMP-operatører.  

 

Selvom emnet som sådan ikke indgår i denne runde af markedsafgørelser vil SE/Stofa benytte 

sig af lejligheden nu til at kommentere på udmeldingen.  

 

Først og fremmest er der her et spørgsmål om hvorvidt dette påtænkte tiltag fremmer 

investeringerne. Der er tale om områder hvor ny infrastruktur er blevet etableret i 

konkurrence med TDC’s infrastruktur. Ofte i områder med begrænset kommerciel 

attraktivitet. Infrastrukturen er etableret på den præmis, at den ikke ville blive reguleret, idet 

der jo er hård konkurrence med TDC, som oven i købet er et åbent netværk.  

 

Præmissen for at investere eroderer nu, idet der er udsigt til, at netværket skal åbnes på de 

vilkår som styrelsen fastsætter. Dvs. prisdannelsen er hermed ikke fri, og dermed er 

muligheden for at opnå den fornødne rentabilitet af netværket nu helt i hænderne på en 

offentlig styrelse. Det er i høj grad et træk, der mindsker incitamentet til at investere. Det er 

derudover ejendommeligt at styrelsens påtænker at iværksætte yderligere regulering i 

områder de selv betegner som ”konkurrenceudsatte”. Løsningen må vel være at deregulere 

hvor konkurrencen virker. Hvis det herefter skulle vise sig at konkurrencen ikke virker, som 

styrelsen forudsætter, så kan man overveje regulering. 

 

Det er også den politiske forudsætning. Det følger af teleforliget, at  

Det langsigtede mål er en sund, effektiv og afbalanceret konkurrence på alle dele af 

(tele)kommunikationsmarkedet, der gør det muligt i videst muligt omfang at fjerne og/eller 

minimere den sektorspecifikke konkurrencefremmende regulering, for alene at bibeholde den 

regulering, der vedrører sikring af forsyningspligten og adgangen til begrænsede ressourcer m.v. 

Denne ændring af balancen kan ikke ske på kort sigt. Men en gradvis afvikling af den 

sektorspecifikke regulering vil på længere sigt medføre, at telesektoren i stadig større omfang 

reguleres af den generelle konkurrence- og forbrugerbeskyttelseslovgivning. 

Reguleringen skal indrettes således, at den i videst muligt udstrækning er robust over for 

teknologiske ændringer. 

 



 

 
 
 

Erhvervsstyrelsen går i den modsatte retning af den retning som et meget stort politisk flertal 

har besluttet for telemarkedet i Danmark. 

 

Erhvervsstyrelsen går også i modsatte retning af sig selv. Styrelsen mente i de forrige 

afgørelser (marked 5) at:  

Skulle udviklingen fortsætte således, at der på et tidspunkt kan identificeres sammenhængende, 

tilstrækkeligt store geografiske områder, hvor ét eller flere fiberselskabers markedsandel bliver 

høj – og TDC’s markedsandel tilsvarende lav – vil det kunne betyde, at reguleringen skal 

differentieres geografisk. Det naturlige udfald af en sådan geografisk opdelt regulering ville 

være, at TDC i de identificerede områder ikke vil få SMP-status, og at markedet dermed 

dereguleres. 

 

 

Så er der spørgsmålet om hvorvidt der skal være en 3. detailudbyder, før der er tale om reel 

infrastrukturbaseret konkurrence. I forhold til både rapporter fra OPTA og BEREC om emnet, 

er der ikke meget der tilsiger, at netop SE/Stofa og TDC skulle have ensartede betingelser, fx 

omkostningsstruktur, der skulle tilsige en situation der fører til koordineret adfærd på 

markedet.  

 

Tværtimod følger det af af OPTA’s rapport, at når der er naturlige monopoler med to 

infrastrukturejere kan dette stadig være et samfundsøkonomisk optimum. Således er der ikke 

behov for regulering. 

 

Uddrag fra OPTA: “Within industries facing large economies of scale there is in some way a trade-off 

between the optimal number of firms on the market and the degree of competition within the market. The 

social optimum would be a market in which there is room for multiple firms (at least more than 2) 

operating at minimum efficient scale. However, in some markets scale economies are such that there is 

only room for one (natural monopoly) or two firms operating at a minimum efficient scale. Another 

network operator entering the market would not be sustainable in the long run. Even though competition 

is not necessarily effective in this case, this may be the optimal situation from a total welfare point of 

view.” 

 

Erhvervsstyrelsen henviser I afgørelsesudkastet til, at det er Kommissionen, der har haft 

anledning til at udtale sig om emnet og således er dem, der kræver den 3. detailudbyder for at 

skabe effektiv konkurrence. Her skal det bare pointeres, at disse sager fra Kommissionen jo 

handler om hvorvidt den tidligere monopolist skal reguleres, ikke om en ny alternativ 

operatør skal reguleres. Man har således i afgørelsesudkastet taget udmeldingen fra 

Kommissionen og vendt den på hovedet i argumentationen. Det har i høj grad betydning for 

konkurrencen, om det er en tidligere monopolist med SMP-status i resten af markedet eller 

om det er en alternativ operatør uden berøring med resten af markedet undtaget et kabel-tv-

net. Det er således fejlagtigt at henvise til Kommissions holdning i denne sag, når 



 

 
 
 

Kommissionen ikke har udtrykt denne holdning nogen steder. Der er ingen som helst 

præcedens for den manøvre, som der lægges op til i afgørelsesudkastet.  

 

Udover disse forhold er der også en række andre faktuelle problemer med udmeldingen fra 

styrelsen.  

 

Det kan undre, at man går efter at opdele et meget småt nationalt marked som Danmark i 

mindre markeder. Spørgsmålet er, om der vitterligt er så ændrede forhold i disse områder, 

som gør, at det kan udskilles. 

 

Der lægges til grund at kobbernettet ikke for alvor er en konkurrerende platform til 

fibernettet. TDC har meldt ud, at de vil opgradere til VDSL 35b standarden på alle ikke 

allerede vektoriserede centraler (VULA-møde 19/8 2016). Herudover fremgår det af 

afgørelsesudkastet side 138, at der er planlagt masser af vektoriseringer i de såkaldte 

konkurrenceudsatte områder. Selvom alle vektorisereringer ikke er på foranledning af TDC 

men af de tjenestebaserede udbydere, er de stadig afgørende for konkurrencen. Der er således 

i høj grad tale om substitution på efterspørgselssiden, idet forbrugerne fint kan anvende 

bredbånd baseret på kobbernettet, og det er samtidig den klare oplevelse SE/Stofa også har i 

markedet – at der er hård konkurrence om hver enkelt kunde. 

 

Substitution på udbudssiden er også en klar mulighed. TDC’s netværk er reguleret åbent i hele 

Danmark, og et udgangspunkt i afgørelsesudkastet om at TDC vil lukke sit netværk for 

alternative operatører i disse særlige konkurrenceudsatte postnumre kan undre. Til støtte for 

denne argumentation anlægger styrelsen en Greenfield-betragtning hvor man ikke må 

forudsætte nogen regulering i markedet. Her skal SE/Stofa påpege, at man normalt bruger en 

modificeret Greenfield betragtning, der accepterer at man lægger wholesale regulering til 

grund. Dvs. man kan forudsætte, at TDC generelt har et åbent netværk på resten af markedet, 

og på den baggrund kan det undre, at TDC lige i disse konkurrenceudsatte områder skulle 

vælge at lukke netværket og sige nej til en wholesale indtægt herfra. I øvrigt plejer en 

Greenfield betragtning at handle om den virksomhed man overvejer at regulere, ikke 

konkurrenten. 

  

Endelig skal man påregne konkurrencen, der kan opstå i medfør af infrastrukturdirektivet. 

Infrastrukturdirektivet åbner op for, at andre udbydere kan leje sig ind via den passive 

infrastruktur. Det vurderes, at omkostningerne til at etablere sig med ny infrastruktur 

reduceres med op til 80 % i medfør af infrastrukturdirektivet. Adgangsbarriererene er derfor 

i høj grad blevet meget mindre, og åbner for øget udbudssubstitution.  

 

Alt i alt er der tale om konkurrenceforhold, der i medfør af art. 16 i rammedirektivet kræver 

at styrelsen tilbagetrækker regulering. I stedet fokuseres der i afgørelsen meget på 

markedsandele alene og at kobber-platformen ikke er konkurrencedygtig.  



 

 
 
 

 

Hvis styrelsen alligevel vurderer, at skulle pålægge regulering skal man se på om den ene eller 

anden eller begge tilsammen har en SMP-status.  

 

Erhvervsstyrelsen tilkendegiver at SE/Stofa med stor sandsynlighed vil blive SMP.  

Definitionen på at man har SMP handler om, at virksomheden ”økonomisk står så stærkt, at 

den har magt til i væsentlig grad at fastlægge sin adfærd uden hensyntagen til konkurrenter, 

kunder og i sidste ende forbrugerne.” Adgangsbarriererne og konkurrencen er som oven for 

anført af en sådan art, at denne form for autonomi på markedet i de omtalte områder er meget 

langt fra en realitet. Der er således substitution på både efterspørgsels og udbudssiden.  

 

Tværtimod er det snarere TDC, der fortsat har SMP-status i disse områder. SMP-guidelines 

lægger vægt på situationer, hvor en virksomhed har en markedsstyrke på et beslægtet 

marked, der kan overvæltes, jf. art. 14 stk. 3. Det skal overvejes både vertikalt og horisontalt. 

Idet TDC har SMP-på resten af markedet og en markedsandel på 59 % på detailmarkedet og 

79 % på engrosmarkedet for lokal adgang er det jo mere end nærliggende, at markedsstyrken 

både horisontalt og vertikalt kan overvæltes i de såkaldte konkurrenceudsatte områder. Det 

kunne fx være i form af priskonkurrence, hvor en overnormal profit i et område kan bruges til 

priskonkurrence i de konkurrenceudsatte områder. Markedsandele alene kan ikke bruges til 

at vurdere en SMP-position.  

 

SE/Stofa anbefaler, at man i stedet lader markedet virke uden regulering (3. detailudbyder 

eller ej) og herefter er klar til at gribe ind hvis konkurrencesituationen skulle udvikle sig i 

negativ retning. SE/Stofa forventer at konkurrencen vil blive skærpet som følge af mindre 

regulering. Deregulering er den rigtige vej at gå, når der er skabt konkurrence i nye områder. 

Ikke øget regulering. 

 

Alt i alt står vi tilbage med et forslag fra Erhvervsstyrelsen som ingen præcedens har i resten 

af EU, underbygget med såvel fejlagtige som ensidige påstande, og som endelig fører til 

mindre investeringer i telemarkedet og samlet set mindre konkurrence – noget som et stort 

politisk flertal og i øvrigt styrelsen selv anno 2012 tager afstand fra. SE/Stofa insisterer på, at 

hele afsnittet udgår af de endelige afgørelser, således at der klart gives udtryk for, at der ikke 

kommer en ekstraordinær runde af markedsafgørelser, af hensyn til den usikkerhed i 

markedet, som Erhvervsstyrelsen har skabt på et fejlagtigt og ensidigt grundlag. 

 

EoI: SE/Stofa mener, at man bør hengå mod en EoI-tilgang. Det er dog også klart, at det kan 

medføre omstillingsomkostninger, hvorfor man fint kan starte med nye NGA-produkter. 

Konkret kan man jo tage et afgrænset netværk som fibernettet i Nordsjælland og gøre til 

genstand for en EoI-tilgang. Men herudover, som også anført i indledningen, bør man overveje 

et reelt gearskifte i konkurrencereguleringen, og her er EoI-tilgangen i vores optik en relevant 

metode til at fremme konkurrencen. SE/Stofa skal derfor opfordre til, at man i nærværende 



 

 
 
 

afgørelse gør fibernettet i Nordsjælland til genstand for EoI-tilgang med sigte på at indhente 

erfaringer til et meget større omfang at anvende en EoI-tilgang i næste ordinære runde af 

markedsafgørelser.  

 

TREFOR: Erhvervsstyrelsens beskriver TREFORS aftale med TDC, og giver indtryk af, at der er 

tale om et åbent netværk. Hertil skal SE/Stofa blot bemærke, at vi gennem et år har rettet 

henvendelse til TREFOR med henblik på adgang til netværket, fortsat uden at kunne få en 

egentlig dialog herom. SE/Stofa opfordrer derfor Erhvervsstyrelsen til at overveje eventuelle 

regulatoriske løsninger i forhold til TDC, såfremt der er tale om at SMP-udbyderen har 

eksklusiv adgang til et de facto lukket net.   

 

Netadgangsforpligtelsen: SE/Stofa støtter, at netadgangsforpligtelsen lempes på 

delstrækninger til centraler. SE/Stofa har tidligere foretaget en opgørelse af vores dækning og 

kan se, vi har fiber til en meget stor andel af TDC’s centraler i SE’s forsyningsområde.  Det 

vurderes derfor at der et alternativer til TDC’s infrastruktur i hvert fald i SE’s 

forsyningsområde. 

 

SE/Stofa støtter, at TDC’s netadgangsforpligtelse på fiber bortfalder i konkurrenceudsatte 

områder. I og med der er basis for infrastrukturbaseret konkurrence er det naturligt at TDC’s 

forpligtelse falder bort. Det fremmer konkurrencen og incitamentet til at åbne net og 

investere i net, hvis TDC har muligheder for at stille rene kommercielle krav til alternative 

udbydere.  

 

Adgang til kabel-tv-net: SE/Stofa noterer sig, at Erhvervsstyrelsen ikke finder det 

proportionalt at give TDC en netadgangsforpligtelse til kabel-tv-nettet. SE/Stofa er helt uenig i 

denne betragtning. TDC har via sin markedsandel på 59 % på detailkundemarkedet og 79 % 

på engrosmarkedet en enorm markedsstyrke, der placerer Danmark 4. sidst i Europa i forhold 

hertil. På den baggrund er det kritisabelt, at man ikke vurderer, det er proportionalt at 

pålægge en forpligtelse til netadgang. Erhvervsstyrelsen har flere gange udtalt, at man ikke 

har mandat til at adressere tv-markedet i fornødent omfang, men netop en åbning af kabel-tv-

nettet er både inden for mandatet samt - som oven for anført - proportionalt. SE/Stofa mener 

desuden, at man også bør pålægge forpligtelse om ikke-diskrimination og transparens, idet vi 

kan se en risiko for uensartede konkurrencevilkår i forhold til TDC’s egne labels (Fullrate), 

når de benytter sig af kabel-tv-nettet til at udbyde bredbånd.  

 

Krydssubsidiering: SE/Stofa bemærker, at der lægges op til, at TDC ikke skal underlægges 

regnskabsmæssig opsplitning. Hensigten med regnskabsmæssig opsplitning er bl.a. at 

modvirke konkurrenceskadelig krydssubsidiering. Krydssubsidiering er i SE/Stofas optik et af 

de vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til at lempe TDC’s forpligtelser i de 

konkurrenceudsatte områder. Det samme gælder i forhold til kabel-tv-nettet. I og med at disse 

områder ikke reguleres er der pludselig ikke noget værn mod krydssubsidiering i disse 



 

 
 
 

områder. En SMP-udbyder har netop incitament til at krydssubsidiere fra områder uden 

konkurrence til områder med konkurrence. OECD har en tilsvarende advarsel om dette punkt: 

“… is an important issue since geographic segmentation may increase the risk of cross-

subsidies by the incumbent between competitive and non-competitive areas and 

therefore could result in a reduction of comtetition in the “competitive areas”. For 

instance, without ex-ante regulation preventing discriminatory practices and cross-

subsidies, the incumbent may have more scope to apply margin squeeze tactics”r 

Kilde: OECD (2010), “Geographically Segmented Regulation for Telecommunications”. 

SE/Stofa skal på denne baggrund anbefale, at regnskabsmæssig opsplitning ikke 

tilbagetrækkes, eller der på anden vis indføres en beskyttelse mod krydssubsidiering i forhold 

til de konkurrenceudsatte områder.  

 

Afslutningsvist står SE/Stofa naturligvis til rådighed til at uddybe høringssvaret.     

 

 

Med venlig hilsen 

SE 

Jes B. Christensen 


