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Høring over nye markedsafgørelser 
 
Erhvervsstyrelsen har den 30. juni 2016 anmodet om bemærkninger til udkast til nye 
markedsafgørelser på henholdsvis engrosmarkedet lokal netadgang på et fast sted (marked 
3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår for 
masseforhandlede produkter (marked 3b). 
 
Telia skal i den anledning bemærke følgende: 
 
Netadgang til delstrækninger af kobber og nedlukning af kobberstrækninger 
Det fremgår af begge udkast til markedsafgørelser, at det ikke længere er proportionalt at 
pålægge TDC en forpligtelse til at give netadgang til delstrækninger mellem fremskudte 
indkoblingspunkter og slutkundeadresser. Telia er enig i denne vurdering og har derfor ingen 
indvendinger mod, at TDC ikke længere er forpligtet til at udbyde et engrosprodukt, der 
isoleret set omfatter denne type delstrækninger. 
 
Erhvervsstyrelsen sammenkobler endvidere behovet for på den ene side adgang til 
delstrækninger mellem fremskudte indkoblingspunkter og slutkundeadresser og på den 
anden side behovet for fysisk netadgang til kobber på strækningen mellem fremskudte 
indkoblingspunkter og den bagvedliggende central. Styrelsen anfører i den forbindelse, at 
TDC ikke som hidtil skal varsle nedlæggelsen af strækninger mellem det fremskudte 
indkoblingspunkt og den bagvedliggende central med fem år, men alene med det varsel, der 
følger af de almindelige regler for varsling. 
 
I det omfang nedlæggelsen af sådanne mellemstrækninger ikke samtidig påvirker antallet af 
helstrækninger, der udgår fra en given central (herunder alternative operatørers muligheder 
for at aftage sådanne helstrækninger), har Telia heller ingen indvendinger mod, at der 
indføres en kortere varsling for nedlukning. Telia skal foreslå, at dette forhold præciseres i 
afgørelserne. Telia skal for en god ordens skyld bemærke, at hvis nedlæggelse af sådanne 
mellemstrækninger medfører, at også helstrækninger påvirkes, vil dette kunne have meget 
indgribende konsekvenser for Telias bredbåndsforretning, herunder navnlig Telias brug af 
egne DSLAM’er  
 
Undtagelse af lokationer fra vectoring 
En gennemlæsning af afsnittet om ”Undtagelse af lokationer fra vectoring” og de tilhørende 
begrundelsesafsnit (afgørelse 3a, side 207f og 223ff, samt afgørelse 3b, side 204f og side 
218ff) kan efterlade det indtryk, at TDC kan vælge at vectorisere alle centraler uanset, at der 
til centralen er knyttet mere end 500 BBR-adresser med en dæmpning på mindre end 10 dB. 
 
Telia skal foreslå, at det præciseres, at sådanne centraler som udgangspunkt ikke kan 
vectoriseres – hverken på TDC’s initiativ eller efter anmodning fra en alternativ operatør –   
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med mindre, der opnås enighed herom mellem TDC og alternative operatører, f.eks. i det 
kommende Bredbåndsforum. 
 
For en god ordens skyld skal Telia bemærke, at der i relation til undtagelsen om mere end 
500 BBR-adresser med en dæmpning på mindre end 10 dB (afgørelse 3a, side og afgørelse 
3b, side 204) er anført ”mere end 10 dB” og ikke som tilsigtet ”mindre end 10 dB”. 
 
Forpligtelser om henholdsvis lokal, fysisk og central, virtuel netadgang til fibernet 
Erhvervsstyrelsen fastslår bl.a. på side 208 i marked 3a-afgørelse, at TDC skal tilbyde lokal, 
fysisk netadgang til et fiberbaseret BSA-produkt, og styrelsen fastslår på side 204 i marked 
3b-afgørelse, at TDC skal tilbyde central, virtuel netadgang til fiber.  
 
Erhvervsstyrelsen fastslår dog, at forpligtelserne til henholdsvis lokal, fysisk netadgang og 
central, virtuel netadgang ikke gælder i de geografiske områder, som er defineret i 
afgørelsernes afsnit 2.4 – blandt andet kendetegnet ved, at TDC har en markedsandel på 
under 40 pct. 
 
Som en primært tjenestebaseret teleudbyder finder Telia selvsagt den begyndende 
deregulering af TDC meget bekymrende. Den foreslåede deregulering er efter Telias 
vurdering tilsyneladende en konsekvens af, at det danske bredbåndsmarked er ved at blive 
opdelt i en række geografisk afgrænsede områder, hvor lokale fiberselskaber i nogle 
områder i praksis er ved at opnå en monopollignende status. Således viser 
Erhvervsstyrelsen markedsundersøgelser, at TDC og lokale fiberselskaber opdeler det 
danske marked i forhold til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser. Det fremgår 
eksempelvis på side 231 i marked 3a-afgørelsen: 
 

”Når det gælder fibernet, ses der således at være en first-mover fordel for de 
alternative teleselskaber, som først får etableret en fiberforbindelse til en 
detailkunde. Dette skyldes, at et sådan teleselskab typisk ikke vil blive mødt af 
konkurrence fra en parallel fiberforbindelse, fordi det ikke vil være rentabelt at 
etablere parallelle fibernet til den enkelte detailkunde. TDC har således 
tilkendegivet, at selskabet ikke vil levere tjenester til privatkunder via eget fibernet i 
de mere konkurrenceudsatte område, fordi tilgængeligheden af alternativ 
fiberinfrastruktur allerede er høj. 
 
TDC har af investeringsstrategiske årsager således ikke etableret fiberaccesnet 
parallelt med, at andre selskaber – energiselskaberne – har etableret fibernet i disse 
områder. På samme måde har energiselskaberne kun i begrænset omfang etableret 
parallelle fiberaccesnet i områder, hvor TDC ejer et fibernet. TDC’s investerings-
strategi har derudover bl.a. udmøntet sig i, at TDC ikke har etableret fiberaccesnet 
i områder, hvor TDC selv har kabel-tv-net.” 

 
Uanset set at der formentlig i en vis periode i disse områder vil eksistere parallelle 
infrastrukturer i form af henholdsvis kobbernet og fiber-/kabel-tv-net, er der efter Telias 
opfattelse en ganske stor risiko for, at konkurrencen fuldstændigt undermineres på det 
danske fastnet bredbåndsmarked. Dette skyldes dels, at kobbernettet på lidt længere sigt 
kun i meget begrænset omfang vil kunne udgøre et reelt alternativ til de øvrige 
bredbåndsteknologier, dels at der pt. kun i meget begrænset omfang er åbnet op for 
tjenesteudbydere på de lokale fibernet.  
 
I den forbindelse skal Telia for en god ordens skyld bemærke, at Erhvervsstyrelsen flere 
steder i begge afgørelsesudkast fastslår, at det er styrelsens vurdering, at de 
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tjenestebaserede udbyderes tilstedeværelse på markedet er afgørende for konkurrence-
situation, uanset om det gælder områder, hvor det primært eller udelukkende er TDC, der 
ejer infrastrukturen, eller områder, hvor et alternativt teleselskab har etableret parallel 
infrastruktur. 
 
På den baggrund skal Telia anmode Erhvervsstyrelsen om at forholde sig til, hvordan denne 
mere eller mindre koordinerede opdeling af det danske bredbåndsmarked kan modvirkes af 
SMP-reguleringen, i stedet for – som det er tilfældet med den foreslåede deregulering af 
TDC i de udvalgte postnummer-områder – at understøtte denne udviklingen til skade for 
konkurrencen. 
 
Adgang til kabel-tv-net 
Erhvervsstyrelsen har med udkastet til ny den marked 3b-afgørelse lagt op til en deregulering 
af TDC’s kabel-tv-net. Som begrundelse for denne deregulering, har styrelsen navnlig anført, 
at den ”ikke har hjemmel i teleloven til at kunne pålægge TDC en forpligtelse om netadgang, 
der indebærer en så omfangsrig omlægning af selskabets kabel-tv-net”, og at TDC i øvrigt 
har stillet et kommercielt engrosprodukt til rådighed for alternative operatører: 
 

”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.” 

 
Telia skal i den forbindelse først og fremmest henlede styrelsens opmærksomhed, at 
udbuddet af et kommercielt engrosprodukt kun er sket efter et ganske betydeligt pres på 
TDC i form af den EU-notificerede markedsafgørelse over for TDC ultimo 2014, og den 
efterfølgende tilbagetrækning af afgørelsen, der var betinget af, at TDC tilvejebragte et 
kommercielt attraktivt produkt. 
 
Telia finder på ingen måde, at der siden afgørelsen i 2014 er indtrådt sådanne nye 
omstændigheder, at det kan begrunde en deregulering af TDC’s kabel-tv-net. Den 
omstændighed, at TDC modstræbende lader sig presse til at tilvejebringe et engrosprodukt 
(som TDC i øvrigt i årevis har sagt ikke kunne implementeres i praksis), kan efter Telias 
opfattelse ikke i sig selv begrunde en deregulering.  
 
Da der i øvrigt ikke ses at foreligge afgørende nye forhold, står det ikke klart for Telia, hvordan 
Erhvervsstyrelsen i 2014 kunne finde, at der var hjemmel i hjemmel i teleloven til at kunne 
pålægge TDC en forpligtelse om netadgang, og at styrelsen nu kommer frem til det modsatte 
resultat, bl.a. ved at henvise til de to Gartner rapporter som også forelå på tidspunktet for 
2014-afgørelsen (henholdsvis 15. maj 2009 og 10. december 2012).  
 
Derudover finder Telia det betænkelig, at Erhvervsstyrelsen skrider til en fuldstændig 
deregulering af TDC og ikke – som minimum – pålægger forpligter der skal sikre principperne 
om Equivalence of Input (EoI) i overensstemmelse med Kommissionens henstilling om bl.a. 
ikke-diskrimination og omkostningsmodellering. Erhvervsstyrelsen fremhæver således selv i 
markedsafgørelserne, at EoI vil være et effektivt middel til at sikre reelt ensartede vilkår 
mellem SMP-udbydere og alternative teleselskaber og vil derudover være bedre egnet end 
Equivalence of Output (EoO) til at sikre transparens og løse problemer med 
informationsasymmetrier. 
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Som TDC pt. har valgt at udbyde et engrosprodukt for adgang til kabel-tv-nettet, er der i 
praksis ikke tale om noget, der tilnærmelsesvis minder om hverken EoO eller om EoI. 
Eksempelvis giver TDC kun adgang til mindre end 50% af kabel-tv-nettet. Hertil kommer, at 
TDC fortsat har en ganske betragtelig fordel i at have adgang til at koble bredbånds-
produkter til deres kabel-tv-produkt. I den forbindelse kan det også som eksempel nævnes, 
at alternative operatører må forvente, at kommende slutkunder i langt højere grad end TDC’s 
slutkunder vil benytte sig af ”data-tunge” tjenester som OTT-tv samt streaming-tjenester og i 
mindre grad eller slet ikke af kabel-tv (de såkaldte cable-cutters). Da de alternative 
operatørers afregning til TDC er baseret på kapacitetsforbrug, har de alternative operatører 
således en markant højere omkostning pr. kunde alene i forhold til dataforbruget. 
 
Hertil kommer alle TDC’s øvrige stordriftsfordele, der i høj grad kommer til udtryk i form af 
relativt større omkostningsbelastning pr. kunde – f.eks. i form af store etablerings-
omkostninger pr. CMTS og løbende kapacitetsjusteringer. Endelig skal Telia fremhæve den 
skævvridning, der ligger i, at alle alternative operatører, som satser på kundevækst på TDC’s 
kabel-tv-net, alle er nødt til at ”reservere” ekstra kapacitet med henblik på at imødekomme 
den dertil svarende vækst i dataforbruget. Det er Telias vurdering, at summen af disse 
”reserver” betalt af alternative operatører samlet set vil udgøre en ikke ubetydelig 
overbetaling for ydelser, som reelt ikke bliver leveret. 
 
På baggrund af ovenstående skal Telia anmode Erhvervsstyrelsen om at revurdere den 
foreslåede deregulering af TDC og f.eks. vurdere, om der er grundlag for at pålægge TDC 
forpligtelser om EOI med henblik på at sikre reelt ensartede vilkår, herunder transparens og 
lige adgang til systemer og informationer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Telia Danmark 
 
Frederik Siegumfeldt 
Legal Advisor 


