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                                                                           København, d. 5. september 2016 

                                                                                                       

 

Vedr. Høring over Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse for marked 

3a og 3b 

 

Erhvervsstyrelsen har den 30. juni 2016 sendt udkast til nye markedsafgørelser på 

marked 3a og marked 3b i høring.  

 

Telenor skal nedenfor afgive selskabets bemærkninger.  

 

Fsva. M3a og M3b, afsnit 3.8 ”Samlet vurdering af konkurrencesituationen” 

Erhvervsstyrelsen anfører i sin vurdering af konkurrencesituationen, at ”I nogle 

postnummerområder er TDC’s markedsandel på detailmarkedet reduceret til mindre end 

40 %, og der er samtidig dækning med accessinfrastruktur fra minimum to 

infrastrukturejere til mere end 90 pct. af husstandene i de pågældende områder” (s. 190 i 

M3a). Erhvervsstyrelsen anfører videre på side 191, at ”Det er således Erhvervsstyrelsens 

vurdering, at TDC i nogle geografiske dele af landet i modsætning til tidligere møder 

egentlig infrastrukturbaseret konkurrence (…)”. Telenor skal i den sammenhæng 

bemærke, at mens der naturligvis er et vist belæg for at konkludere, at TDC møder 

infrastrukturbaseret konkurrence, så er der til gengæld ikke belæg for at hævde at 

slutbrugerne oplever nogen reel infrastrukturbaseret konkurrence. Der er ganske enkelt 

ikke nogen reel konkurrence mellem kobberinfrastrukturen og fiberinfrastrukturen. 

Erhvervsstyrelsen oplyser selv andetsteds i udkastet, at TDC i de pågældende områder, 

hvor selskabet møder konkurrence fra fiber har valgt ikke at opgradere 

kobberinfrastrukturen, ligesom der heller ikke anlægges fiber. Erhvervsstyrelsen anfører 

også i udkastet, at slutbrugerne i stigende grad vælger fiber frem for kobber. Et 

analysearbejde Telenor har været involveret i bekræfter i høj grad billedet af en ensidig 

kundestrømning fra kobber til fiber. Efter Telenors vurdering er der således ikke tale om 

en egentlig infrastrukturbaseret konkurrence, men om en kundebevægelse fra en i disse 

områder forældet kobberinfrastruktur (idet den ikke opgraderes til NGA) til en 
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fiberinfrastruktur, der leverer hastigheder og kvalitet som kobberinfrastrukturen ikke tåler 

sammenligning med. Kundernes bevægelse fra kobber til fiber er en envejstrafik og kan 

sammenlignes med dengang kunderne i stigende omfang gik fra dial-up internet til det 

betydeligt hurtigere ADSL.  

 

Vedrørende den manglende regulering af fiberinfrastruktur ikke ejet af TDC: 

Telenor stiller sig stadig uforstående overfor, at Erhvervsstyrelsen kan konkludere at 

eksistensen af (lukkede) fiberinfrastrukturer kan føre til deregulering af TDC, uden at der i 

samme ombæring sker en regulering af fiberinfrastrukturen. Hvis hensigten med 

reguleringen af telemarkederne hidtil har været at skabe konkurrence og øget udbud til 

gavn for kunderne, så er den nuværende udvikling ikke i overensstemmelse med 

hensigterne. Kobberinfrastrukturen er alene tilfredsstillende for kundesegmenter uden 

behov for høje båndbredder, mens fiber imødekommer kunderne over hele 

behovsskalaen. Typisk starter fiberkunderne på lavere båndbredder, hvorefter de 

opgraderer efterhånden som behovet opstår. Hvis TDC ikke i disse områder kan 

konkurrere med fiberinfrastrukturen, hvilket meget tyder på at TDC ikke kan, så kan de 

tjenesteudbydere der anvender TDC’s infrastruktur heller ikke. Mens TDC har den 

valgmulighed at opgradere kobberet til NGA-standard og forsøge at tage konkurrencen op, 

(men vælger ikke at udnytte den mulighed) så har tjenesteudbyderne imidlertid ikke 

anden mulighed end at se markedsandelene blive reduceret i stadigt stigende grad. Kun 

hvis fiberinfrastrukturen i området var åbent for tjenesteudbud, eller hvis 

kobberinfrastrukturen var opgraderet til NGA-standard ville man kunne tale om reel 

konkurrence set fra slutkundens perspektiv, også selvom opgraderet kobber på 

mellemlang sigt må anses for at være en ”udgående teknologi” i konkurrencen med fiber. 

I de pågældende områder er der således hverken reel konkurrence på detail- eller 

engrosmarked og svaret på en sådan situation bør ikke være deregulering.  

 

Resultatet af den vej Erhvervsstyrelsen har valgt at gå med dette udkast til 

markedsafgørelse, er at slutbrugerne får færre tidsvarende produktudbud at vælge 

imellem og indenfor en kortere årrække må det forventes, at der er områder med de facto 

monopoler bestående af lokale fiberselskaber. 

 

Vedrørende konkurrencemarginanalyse: 

Det fremgår af 3. sidste afsnit på 193 (uændret fra markedsanalysen, der tidligere har 

været i høring), at ”Et andet forhold, som er centralt for tjenestebaserede selskaber, er, at 

selskaberne har mulighed for at skabe positive indtjeningsmarginer, når de sælger 

bredbånd på detailmarkedet. Erhvervsstyrelsens analyse viser, at tjenestebaserede 
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selskaber med en markedsandel på minimum 15 pct. med de nuværende engros- og 

detailpriser har mulighed for at opnå en positiv margin. Resultatet er dog følsomt over for 

ændringer i detailprisniveauet. Det er derfor vigtigt fortsat at have fokus på de 

tjenestebaserede selskabers muligheder for at kunne deltage i konkurrencen og samtidig 

operere med positive marginer.” 

 

Som Telenor også anførte i forbindelse med høring over markedsanalyserne i oktober 

2015 så er selskabet naturligvis enig med Erhvervsstyrelsen i, at det er centralt for 

tjenestebaserede selskaber, at der er mulighed for positive indtjeningsmarginer. Som 

også anført i den tidligere høring, så finder Telenor det irrelevant for analysen af dette 

væsentlige forhold, at Erhvervsstyrelsen henviser til at tjenestebaserede selskaber med 

mere end 15 % i markedsandel kan opnå en positiv margin. Der findes således ikke 

længere nogle tjenestebaserede selskaber der er i nærheden af 15 % i markedsandel. 

Derudover henviser Erhvervsstyrelsen til at konklusionen om denne positive margin for 

det fiktive selskab er baseret på de på tidspunktet for markedsanalysens udarbejdelse 

gældende detail- og engrospriser, og at en reduktion i detailprisniveauet på 10 % vil 

fjerne den positive margin. Telenor henledte i den forbindelse, i den tidligere høring, 

Erhvervsstyrelsens opmærksomhed på en ny udbyder i det danske bredbåndsmarked, der 

netop på høringstidspunktet havde lanceret priser, der alt andet lige forværrer 

konkurrencemargin-casen i Erhvervsstyrelsens markedsanalyse. Telenor opfordrede i 

oktober Erhvervsstyrelsen til at opdatere konkurrencemarginanalysen med de nye 

detailpriser ifm den kommende markedsafgørelse, men Telenor kan konstatere at der 

hverken i markedsafgørelsens afsnit om konkurrencemarginen eller i høringsnotatet synes 

at være taget højde for den seneste udvikling i detailmarkedet, ligesom Erhvervsstyrelsen 

heller ikke forholder sig til at analysen er baseret på en urealistisk stor alternativ udbyder 

og derfor ikke afspejler virkeligheden. 

 

Telenor anser det desuden for at være en meget væsentlig mangel i 

konkurrencemarginanalysen, at der helt ses bort fra implikationer af den revision af 

kapitalforretningen (WACC), som styrelsen er i færd med at foretage. Styrelsen har den 

24. juni 2016 udsendt udkast til WACC-rapport, hvori der lægges op til en markant 

stigning i den WACC, der bl.a. anvendes i LRAIC-modellen til prisfastsættelse af adgang til 

kobberbaseret infrastruktur. En sådan stigning i WACC og fremrulning af modellen til 

2017-prisfastsættelse vil i sig selv kunne medføre prisstigninger på engrosadgang i 2017 

på over 10 % i forhold til 2016 og dermed på samme vis som en reduktion i 

detailprisniveauet potentielt kunne fjerne enhver positiv margin. Med mindre styrelsen 

inddrager relevante forhold fra denne parallelle proces - som styrelsen også selv styrer - 
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er der altså grund til at forvente, at markederne allerede 2-3 måneder efter afgørelserne 

på marked 3a og 3b forventes truffet vil befinde sig et helt andet sted end der er lagt til 

grund i analysen. Dette vil selvfølgelig kunne være særdeles skadeligt for konkurrencen 

og såfremt styrelsen vurderer, at udfaldet af WACC-revisionen på nuværende tidspunkt er 

for usikker til at kunne inddrages i markedsanalyserne bør styrelsen i særdeleshed ikke 

træffe afgørelse på marked 3a og marked 3b før denne usikkerhed er håndteret.  

 

Fsva. M3a afsnit 4.3.3. ”Proportionalitetshensyn i forbindelse med pålæggelse af 

forpligtelser” 

Telenor noterer sig, at Erhvervsstyrelsen ikke længere finder det proportionalt at pålægge 

TDC at give ”lokal, fysisk netadgang til delstrækninger af kobber”. Umiddelbart forbinder 

Telenor forpligtelsen om adgang til delstrækninger som værende strækninger, der 

forbinder en husstand med et fremskudt indkoblingspunkt. Imidlertid ser det ud til at 

Erhvervsstyrelsen, på side 200 øverst (M3a), kæder anvendelsen af delstrækninger 

sammen med de strækninger, der går fra det fremskudte indkoblingspunkt og tilbage til 

den bagvedliggende central (mellemstrækninger). Erhvervsstyrelsen lægger i den 

sammenhæng op til, at TDC ikke som hidtil skal varsle nedlæggelse af disse 

mellemstrækninger med fem år, men alene med det varsel, der følger af almindelige 

regler for varsling. Telenor vil gerne her opfordre Erhvervsstyrelsen til at være meget 

påpasselige med ikke at åbne op for nedlæggelse af mellemstrækninger, der får 

konsekvens for tilgængelighed af helstrækninger (der jo også består af 

mellemstrækninger). Erhvervsstyrelsen opfordres således til at sikre at det kortere varsel, 

med henvisning til deregulering af delstrækninger, ikke indebærer nogen konsekvens for 

antallet af helstrækninger.         

 

Fsva. M3b afsnit 4.3.3. ”Proportionalitetshensyn i forbindelse med pålæggelse af 

forpligtelser” 

Det fremgår af M3b side 198, at Erhvervsstyrelsen i forhold til TDC’s kabel-tv-net ”ikke 

har fundet det proportionalt eller nødvendigt at pålægge TDC en netadgangsforpligtelse. 

Baggrunden er, at TDC har tilvejebragt et kommercielt netadgangsprodukt via TDC’s 

kabel-tv-net at levere bredbåndsforbindelser (data only)” Erhvervsstyrelsens vurdering er 

nærmere uddybet på side 206 ff i M3b.   

 

Erhvervsstyrelsens beslutning om at deregulere TDC’s kabel-tv-net er særdeles 

overraskende, og må skyldes at Erhvervsstyrelsen allerede tilbage i sommeren 2015 

stillede TDC i udsigt, at selskabets proklamerede åbning for engrosadgang til data-only på 
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kabel-tv-nettet, ikke ville blive underlagt regulering i en årrække. Der er således ingen 

andre forhold der efter Telenors vurdering kan føre frem til en sådan beslutning. 

 

Telenor finder beslutningen om ikke at ville sikre regulerede vilkår for særdeles 

uhensigtsmæssig og havde da også forventet at den løbende dialog med 

Erhvervsstyrelsen om de udfordringer, der oplevedes både under og efter 

”forhandlingsforløbet” med TDC, ville få Erhvervsstyrelsen til at tilvejebringe den fornødne 

hjemmel i de kommende markedsafgørelser til at kunne gribe ind om nødvendigt. På flere 

af Telenors møder med Erhvervsstyrelsen siden foråret 2015 har Erhvervsstyrelsen oplyst 

at man ikke vurderede at man havde hjemmel til at gribe ind ift. de forhold, som Telenor 

gjorde rede for på de pågældende møder. Det er på den baggrund højest overraskende, at 

Erhvervsstyrelsen nu af egen drift fjerner de sidste muligheder for at kunne gribe ind.  

 

Erhvervsstyrelsen har nu sikret sig selv færre regulatoriske værktøjer end tidligere og har 

de facto overladt reguleringen til TDC selv. Erhvervsstyrelsen har tidligere begrundet den 

manglende hjemmel med, at man ikke fra Erhvervsstyrelsens side kunne pålægge TDC en 

forpligtelse om netadgang, der indebærer en omlægning af selskabets kabel-tv-net mhp. 

tilvejebringelse af et data-only-produkt. Erhvervsstyrelsen har således ad flere omgange 

fået udarbejdet konsulentrapporter, der konkluderede at omlægningen ville være 

”omfattende og omkostningsfuld”.  

 

Telenor anerkender, at omlægningen, der i foråret 2016 banede vej for den af branchen 

efterspurgte adgang til data-only-produktet, givetvis har været relativt omkostningsfuld 

for TDC, men nu hvor TDC har afsluttet omlægningen og sikret at produktet data-only 

omsider har kunnet lanceres, så burde der ikke længere være hindringer i vejen for at 

produktet naturligvis bliver omfattet af engrosreguleringen, som det er tilfældet for 

adskillige andre engrosprodukter. TDC har overfor branchen oplyst, at åbningen af 

adgangen også skal ses i det lys, at TDC selv har registreret et behov blandt egne kunder 

for køb af bredbånd uden samtidigt køb af TV-pakker. TDC har således ikke åbnet for 

adgang til data-only for de alternative udbyderes skyld, men fordi TDC selv kan se en 

forretning i at gøre det. At de alternative udbydere også får adgang til produktet må 

tilskrives Erhvervsstyrelsens ”trusler” om regulering tilbage i 2014.. 

 

Konsekvensen af den nu helt manglende regulering er, at TDC nu selv fastsætter alle de 

vilkår, som netadgangsforpligtelsen, transparensforpligtelsen (herunder forpligtelse om 

SLA’er og KPI’er), priskontrolforpligtelsen og ikke-diskriminationsforpligtelsen normalt ville 

sætte rimelige og forudsigelige rammer for. Ganske uhensigtsmæssigt taget i betragtning, 
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at det erfaringsmæssigt er i den første tid efter et engrosprodukt er lanceret, at der er 

størst behov for en myndighed, der har de fornødne værktøjer til at kunne afhjælpe 

udfordringer. Hvordan vil Erhvervsstyrelsen fremadrettet håndtere tvister mellem 

alternative udbydere og infrastrukturejeren? Nu hvor TDC har vished for, at 

Erhvervsstyrelsen ikke kan stille noget op, har de alternative udbydere ikke mulighed for i 

forbindelse med tvister, at kunne rette kontakt til Erhvervsstyrelsen mhp at finde en 

løsning. Dette er ellers en fremgangsmåde, der anvendes i forbindelse med tvister og 

afklaringsspørgsmål ift de øvrige engrosprodukter. 

 

Som et væsentligt eksempel på de forhold som Telenor havde forventet at 

Erhvervsstyrelsen ville adressere i forbindelse med nærværende markedsafgørelse er 

størrelsen af det marked, som åbningen af kabel-tv-nettet omfatter. Som bekendt findes 

der ca. 1,5 millioner homes passed i TDC’s kabel-tv-net, hvoraf ca 1,1 million er aktive 

TV-kunder hos TDC. Imidlertid får de alternative udbydere alene adgang til ca. halvdelen 

af dette marked. Begrundelsen fra TDC’s side er at en større andel af den resterende del 

af markedet er omfattet af kollektive aftaler (eks. antenneforeninger). I et 

afgørelsesudkast fra 2014 lagde Erhvervsstyrelsen imidlertid op til at adressere dette 

forhold ved at forpligte TDC til at genforhandle de begrænsende kollektive aftaler, ligesom 

TDC forpligtedes til ikke fremadrettet at indgå i nye begrænsende kollektive aftaler. Når 

Erhvervsstyrelsen i nærværende markedsafgørelse lægger op til en deregulering af 

netadgangsforpligtelsen, mister Erhvervsstyrelsen desværre helt muligheden for at sikre 

konkurrence på de dele af kabel-tv-nettet, der ikke blev åbnet op for med lanceringen i 

april 2016, og TDC har næppe selv noget incitament til af egen drift at åbne op for den 

lukkede halvdel af deres kabel-tv-net. 

 

Telenor skal på ovennævnte baggrund anbefale, at Erhvervsstyrelsen som minimum sikrer 

at kabel-tv-nettet fortsat er reguleret på et niveau, der giver Erhvervsstyrelsen mulighed 

for hurtigt at kunne gribe ind, hvis TDC ikke efterlever en række nærmere beskrevne 

retningslinjer/vilkår. Telenor skal opfordre Erhvervsstyrelsen til kraftigt at genoverveje 

hensigtsmæssigheden af at overlade ”reguleringen” af et så nyt engrosprodukt og –

marked til SMP-udbyderen selv.    

 

Fsva M3a afsnit 4.4.5.2 ”Undtagelse af lokationer fra vectoring” (s. 207f og 223f) 

Det fremgår af side 207-208 i M3a, at TDC kan afvise anmodninger om opgradering med 

vectoring, hvis de pågældende lokationer, på baggrund af nogle nærmere beskrevne 

kriterier, er undtaget af TDC (og anført på særskilt undtagelsesliste). Disse kriterier 

forekommer ganske rimelige. I tilknytning til disse kriterier angives for centraler dog det 
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ekstra undtagelseskriterium, at TDC også kan undtage centraler fra opgradering med 

vectoring, hvis ”der til en central er knyttet mere end 500 BBR-adresser med en 

dæmpning på mere end 10 dB”. Det må omvendt betyde, at TDC kan undlade at undtage 

de pågældende centraler fra vectorisering, og dermed kan man stå i en situation, hvor 

TDC – eller andre udbydere – kan initiere vectorisering af centraler med mere 500 BBR 

adresser, der har en dæmpning på over 10 dB. Det finder Telenor særdeles 

uhensigtsmæssigt, hvorfor Telenor skal opfordre Erhvervsstyrelsen til at præcisere, at de 

pågældende centraler med mere end 500 BBR-adresser med mere end 10 i 

dæmpningsværdi ikke kan vectoriseres, af hverken TDC eller andre, med mindre der kan 

opnås bred enighed herom af de potentielt berørte udbydere på den/de pågældende 

central(er). Begrundelsen for hvorfor dette er rimeligt at få præciseret bringer 

Erhvervsstyrelsen selv på side 228, hvoraf det fremgår i 3. afsnit, at ”Begrundelsen herfor 

er netop, at der til sådanne centraler er tilknyttet for mange linjer, og at det derfor som 

udgangspunkt ikke er proportionalt i forhold til såvel de alternative teleselskaber, der er til 

stede på den pågældende central, som TDC, hvis TDC får mulighed for at tage vecto-ring i 

brug herpå. Det skal imidlertid ikke udelukke, at parterne kan nå til enighed herom, 

hvorefter vectoring også kan tages i brug på sådanne centraler.” 

 

Det bemærkes i øvrigt, at der synes at have indsneget sig en fejl på side 228 (M3a), hvor 

det er anført at TDC kan undtage centraler med mere end 500 BBR-adresser med under 

10 dB (bør oplyses som ”over 10 dB”).   

 

Fsva. M3a afsnit 4.4.6. Forpligtelse om lokal, fysisk netadgang til fibernet 

Erhvervsstyrelsen anfører på side 209, at ”Når TDC anvender GPON-teknologien, skal TDC 

endvidere tilbyde netadgang til et produkt, hvor TDC på vegne af et alternativt teleselskab 

opsætter en splitter i et fordelingspunkt og herefter fremfører trafikken fra dette punkt til 

det bagvedliggende mere centralt beliggende punkt i nettet”.  

 

Telenor skal for en god ordens skyld kvittere for, at Erhvervsstyrelsen, med den anførte 

forpligtelse, synes at have imødekommet branchens ønsker til løsning i de tilfælde, hvor 

en rå fiber ikke er mulig pga TDC’s GPON-etableringer i nettet. Det er dog afgørende, at 

produktet prismæssigt kommer til at ligge på niveau med rå fiber, da det netop er dette 

produkt, som oftest vil være den alternative udbyders ”førstevalg”, men som grundet 

TDC’s dispositioner i nettet ikke lader sig gøre at tilvejebringe.  
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Telenor har ikke yderligere bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udkast til 

markedsafgørelse på M3a og M3b af 30. juni 2016. I det omfang styrelsen måtte have 

supplerende spørgsmål til ovenstående, står Telenor naturligvis til rådighed. 

 

 

Venlig hilsen 

Telenor A/S 

 

 

Kenneth Gross Jarnit 


