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Høring over udkast til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bred-
båndsmarkeder- marked 3a og marked 3b 

Erhvervsstyrelsen har den 30. juni sendt udkast til afgrænsning, analyse og afgørelse på to 

engrosmarkeder på bredbåndsområdet i høring. Det drejer sig om  

 

 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a). 

 Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår massefor-
handlede produkter (marked 3b). 

 

Dansk Energi har imødeset udkast til afgrænsning, analyser og markedsafgørelser og er 

glad for muligheden for at kunne afgive bemærkninger hertil. 

 

Afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder er på væsentlige områder 

enten enslydende eller meget tekstnære. Dansk Energis bemærkninger vil derfor som ud-

gangspunkt omfatte tilsvarende forhold i begge afgrænsninger, analyser og afgørelser. 

 

Afgrænsning af engrosmarkedet for lokal netadgang to engrosmarkedet for central 

netadgang 

I afgrænsningen af produktmarkederne, konstaterer Erhvervsstyrelsen, at der er sket en 

markant stigning i antallet af mobile bredbåndsabonnementer, men vurderer ikke, at denne 

stigning kan tolkes som et udtryk for, at detailkunderne reelt anvender deres mobile bred-

båndsabonnementer som en erstatning for en fast bredbåndsforbindelse, idet der ikke er 

sket et fald i antallet af fastnetbredbåndsforbindelser. Det er derfor Erhvervsstyrelsens vurde-

ring, at de fleste detailkunder i højere grad anvender mobilt bredbånd som et supplement til 

fastnetbredbånd, og på den baggrund har Erhvervsstyrelsen ikke foretaget en produkttest i 

forhold til engrosprodukter baseret på mobilnet.  

 

Dansk Energi er enig med Erhvervsstyrelsen i at mobilt bredbånd i dag fortrinsvis anvendes 

som et supplement til fastnetbredbåndsabonnementer. Dansk Energi skal dog opfordre til, at 

der i kommende markedsundersøgelser foretages en nærmere test af om mobile bred-

båndsabonnementer baseret på 4G/LTE af detailkunder faktisk opfattes som et alternativ til, 

og ikke blot et supplement til, fastnetbredbåndsabonnementer således, at der på et empirisk 

grundlag kan foretages en vurdering af om LTE/4G platforme fremover skal omfattes af de to 

bredbåndsmarkeder. Dansk Energi foreslår i den forbindelse konkret, at der fremadrettet 
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indhentes oplysninger på detailniveau om substitution og churn fra og mellem fastnet bred-

bånd til mobilt bredbånd, og at der om muligt udarbejdes en indikator herfor i regi af Energi-

styrelsens Telestatistik.  

 

Erhvervsstyrelsen afgrænser geografisk de to bredbåndsmarkeder som nationale. Dansk 

Energi er enig i den vurdering.  

 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at energiselskabernes konkurrencemæssige position fremover 

vil blive yderligere styrket i visse geografiske områder, og at fiberbredbånd i stigende grad vil 

blive foretrukket frem for kobberbaseret bredbånd, som følge af efterspørgsel efter højere 

bredbåndshastigheder. Dette kan med stor sandsynlighed få den konsekvens, at Erhvervs-

styrelsen konkluderer, at markedet skal opdeles i geografiske delmarkeder.  

 

Videre fremgår det: ”Med den nuværende markedssituation, hvor der som udgangspunkt 

ikke er en kommerciel adgang for markedets tjenestebaserede udbydere til at benytte alter-

native fiberinfrastrukturer, vil en sådan opdeling af markedet med stor sandsynlighed ikke 

resultere i, at der konstateres reel konkurrence i nogle af de identificerede områder. Snarere 

vil det være sandsynligt, at der udpeges regionalt baserede SMP-udbydere på de konkrete 

delmarkeder. Det skyldes styrelsens vurdering af, at to vertikalt integrerede udbydere med 

lukkede net (ud fra en greenfield-betragtning) ikke er tilstrækkeligt til at opretholde vedvaren-

de konkurrence.”1  

 

Dansk Energi er enig i at den aktuelle markedsudvikling tilsiger, at det bør overvejes nærme-

re om der er behov for fremtidigt at afgrænse geografiske delmarkeder, henset til, at der er 

klare indikationer for en reel konkurrenceudsættelse i en række postnummerområder.  

 

Dansk Energi er dog ikke enig i Erhvervsstyrelsens umiddelbare slutning, at dette sandsyn-

ligvis vil lede til udpegning af regionalt baserede SMP-udbydere. 

 

Dansk Energi noterer sig i den forbindelse, at Erhvervsstyrelsen i den gældende markedsaf-

gørelse over for TDC på ”Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)” modsat 

konkluderer: ”Skulle udviklingen fortsætte således, at der på et tidspunkt kan identificeres 

sammenhængende, tilstrækkeligt store geografiske områder, hvor ét eller flere fiberselska-

bers markedsandel bliver høj – og TDC’s markedsandel tilsvarende lav – vil det kunne bety-

de, 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.”2 

 

Erhvervsstyrelsen anfører nu som argumentation bl.a., at: ”Detailkonkurrence, der alene er 

baseret på to infrastrukturer med lukkede net, kan ikke på samme måde forventes at være 

vedvarende, da et marked med to udbydere teoretisk set ikke opnår en ligevægt, der sam-

fundsmæssigt er den mest optimale, men derimod en ligevægt, der er optimal for de to sel-

                                                
1
 Afgrænsning af engrosmarkedet for lokal netadgang, side 72; Afgrænsning af engrosmarkedet for 

central netadgang, side 68. 
2
 Markedsafgørelse over for TDC på Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) den 16. 

august 2012, s. 50-51. 
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skaber”3. Erhvervsstyrelsen henviser i den forbindelse til en rapport fra den hollandske NRA 

ACM (tidligere OPTA) i 2006 og til en rapport fra BEREC i 2015. 

  

Dansk Energi noterer sig, at OPTA´s rapport er en foreløbig analyse fra 2006, der alene ba-

serer sig på teoretiske overvejelser i forhold til legacy kobberbaseret bredbåndsnet (fastnet, 

kabel-tv net), og at der ikke i hverken rapporten, eller i litteraturen i øvrigt, synes at være 

empirisk belæg for, at konkurrencen mellem virksomheder i et duopol på telemarkedet ikke 

skulle kunne medføre lave priser og et efficient udfald, der nærmer sig udfaldet på et marked 

præget af reel konkurrence. OPTA angiver i øvrigt selv, at der er behov for yderligere analy-

se af om en markedssituation med to konkurrerende infrastrukturer kan lede til vedvarende 

konkurrence.  

 

Dansk Energi noterer sig endvidere, at BEREC i sin rapport vurderer, at oligopolistiske mar-

keder sagtens kan fungere på en måde, der tenderer effektiv konkurrence, og navnlig i mar-

keder som er præget af innovation og risikofyldte investeringer kan oligopoler uden samord-

net praksis (non-collusive oligopolies) levere dynamisk effektivitet (dynamic efficiency). Selv 

en eventuel overnormal profit for virksomheder i sådanne markeder kan samfundsmæssigt 

være efficient, idet det netop stimulerer innovation og understøtter risikofyldte investeringer4. 

BEREC understreger, at det netop påhviler de nationale NRA´er, at gennemføre markeds-

analyser under fuld hensyntagen til alle omstændigheder, som har indflydelse på om et mar-

ked kan anses for at være præget af effektiv eller ikke-effektiv konkurrence.  

 

Dansk Energi opfordrer til, at Erhvervsstyrelsen tager bestik af markedsudviklingen således, 

at der kan gøres empiriske erfaringer med, om et dereguleret marked med to konkurrerende 

bredbåndsinfrastrukturer, baseret på et landsdækkende kobbernet og et regionalt baseret 

fibernet, tenderer til effektiv konkurrence.   

 

Sådanne empiriske erfaringer foreligger ikke i dag og vurderes således at kunne være af vital 

betydning for andre NRA´er og EU-Kommissionen i anvendelse og udvikling af europæisk 

teleregulering. 

 

I forhold til eventuelle nye markedsanalyser af geografiske delmarkeder er der under alle 

omstændigheder flere forhold, som Dansk Energi vurderer, bør adresseres: 

 

 Der er tale om infrastrukturbaseret konkurrence mellem et legacy kobberbaseret 

bredbåndsnet og et nyt regionalt fiberbredbåndsnet, som er under fortsat udbygning. 

En forrentning af de langsigtede og risikofyldte investeringer i fibernet påkræver et 

                                                
3
 Afgrænsning af engrosmarkedet for lokal netadgang, side 59 

4
 Af ”BEREC Report on oligopoly analysis and regulation” (nov. 2015), fremgår på side side 18: ”(..) 

non-collusive oligopolies can in principle deliver dynamic efficiency, particular in industries where in-
novation and investment associated with substantial risks play a major role. As telecommunivations 
firms manifold risks, such as uncertain demand or exogenous technological developments, an oligopo-
listic structure might be well suited to lead to a dynamically efficient outcome.”;   
” We can conclude that effective oligopolistic competition delivers an efficent market outcome in terms 
of total welfare, at least in the long term. It can be observed when benefits from increased innovation 
and investment incentives outweigh higher prices, or actual or potential competition limits the oligopo-
list´s power to raise prices above a competitive level.” 
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vedvarende kundeoptag og stor volumen, hvilket taler for en vedvarende og skærpet 

konkurrence på udbudte produkter og priser5. 

 Hastighederne på den kobberbaserede infrastruktur øges i takt med TDC’s landsom-

fattende vektorisering af fremskudte DSLAM-punkter og mikrocentraler. Hertil kom-

mer TDC’s ibrugtagning af nye generationer af kobberbredbånd, herunder G.FAST 

og Vplus (Supervectoring/35b). Endelig har TDC iværksat en landsomfattende op-

gradering af kabel-tv net med Docsis 3.1 (GigaCoax). Disse opgraderinger taler for 

en vedvarende og skærpet konkurrence på udbudte produkter og priser. 

 Der bør gennemføres prisanalyser, som giver indikationer på, om detailpriserne af-

spejler en overnormal profit til skade for detailkunderne.   

 Det kan ikke tages for givet, at begge net er lukkede, når forpligtelsen om engrosnet-

adgang til TDC´s net i de berørte geografiske områder tilbagetrækkes. 

 Konsekvenserne for en vedvarende konkurrence i det samlede bredbåndsmarked, af 

at den tidligere SMP-udbyder får netadgang på regulerede vilkår til den eneste kon-

kurrerende bredbåndsinfrastruktur i geografisk udpegede delmarkeder, bør belyses 

indgående. 

 Det bør undersøges hvorvidt indførelse af ny SMP-regulering risikerer at fastlåse 

prisudviklingen, reducere dynamiske effekter i forhold til innovationskraft og investe-

ringsincitamenter 

 

Endelig skal Dansk Energi opfordre til, at Erhvervsstyrelsen tager bestik af EU-

Kommissionens kommende forslag til ændring af teledirektivpakken (Telecom Review). 

Dansk Energi erfarer, at forslaget blandt andet vil fokusere på at fremme investeringsincita-

menter til udrulning af højhastighedsinfrastruktur i de mere tyndt befolkede landområder, 

herunder ved, at tillægge konkurrencen i detailmarkedet større regulatorisk vægt for at undgå 

unødig engrosregulering af SMP-operatører. 

 

Offentlig støtte og betydning for konkurrencen 

Erhvervsstyrelsen har i markedsanalyserne valgt at fokusere på brug af offentlig støtte til 

bredbåndsudbygning, og har i den forbindelse valgt at belyse området med det kommunale 

udbud i Ringkøbing Skjern kommune. Erhvervsstyrelsen anfører, at styrelsen fremover vil 

følge udviklingen på dette område, og at emnet vil indgå i fremtidige markedsanalyser.  

 

Dansk Energi mener, at dette logisk må indebære, at brug af offentlig støtte til bredbåndsud-

bygning i relation til Bredbåndspuljen, som i økonomisk omfang er væsentligt større end i 

den kommunale case, tilsvarende gøres til genstand for belysning. Det skal hertil blandt an-

det bemærkes, at tusindvis af adresser i eksempelvis det tætbefolkede København er beret-

tiget til offentligt tilskud fra Bredbåndspuljen. Det er vurderingen, at dette kan henføres til en 

stærk begrænset infrastrukturbaseret konkurrence, og dermed et lille incitament for den til-

stedeværende (ene) operatør, at investere i opgradering af netværk. 

 

  

                                                
5
 Incentive har i rapporten ”Investeringer og incitamenter i telesektoren” (september 2014) for Er-

hvervsstyrelsen opgjort de gennemsnitlige årlige investeringer i telesektoren fordelt på selskabsgrup-
per i perioden 2008-2013. Mens TDC, Telia, Telenor og Hi3G har investeringsgrader på 15 pct. hhv 
11. pct., har energiselskaberne investeringsgrader på hele 154 pct. Det indebærer ifølge Incentive, at 
gruppen af fiberselskaber har investeret halvanden gang mere end hele deres samlede omsætning i 
perioden 2008-2013, jf. rapporten side 10. 
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TV´s konkurrencemæssig betydning på bredbåndsmarkedet  

Dansk Energi finder det meget positivt, at Erhvervsstyrelsen i markedsanalyserne sætter 

fokus de konkurrencemæssige udfordringer som alternative selskaber har, når de skal tilby-

de tv-tjenester på bredbåndsmarkedet. Udfordringerne knytter sig primært til adgangen til at 

fremføre tv-signalet via kobber- og fiber-accessnet hhv. via kabel-tv-net samt adgangen til at 

opnå rettigheder til konkurrencedygtige priser. Dansk Energi vurderer, at Erhvervsstyrelsens 

beskrivelse af problemstillingerne og de negative konsekvenser for konkurrencen er velbe-

skrevet og dækkende. Dansk Energi savner dog, at Erhvervsstyrelsen fremkommer med 

forslag til løsning af de konkurrencemæssige udfordringer og ser derfor gerne, at sådanne 

initiativer på tv-området indgår i fremtidige markedsanalyser.      

 

Equivalence of Input (EoI) – Equivalence of Output (EoO) 

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at det ikke vil stå i et rimeligt forhold til målet om sikring af 

effektiv ikke-diskrimination at kræve, at SMP-udbyderen skal levere de netadgangsprodukter, 

der fastsættes i begge markedsafgørelser, på et EoI-grundlag.  

 

Dansk Energi vurderer, at det kan være proportionalt at pålægge EoI på ét netniveau, nemlig 

nye FTTH baserede NGA-net, uagtet at der selvsagt vil være omkostninger forbundet med 

systemopbygning eller -tilpasning. Dansk Energi noterer sig i den forbindelse, at Kommissio-

nen i sin henstilling har et væsentligt fokus på netop EoI som regulatorisk tiltag mod ikke-

diskrimination. Dansk Energi vurderer, at EoI er en tilgang, som bør forfølges i forhold til 

FTTH baserede NGA-net, idet behovet for en regulering af NGA-engrospriser mindskes, og 

dermed kan omfanget af den samlede sektorspecifikke regulering reduceres samtidig med, 

at konkurrenceforholdene forbedres.  

 

Konkurrenceforholdene i Nordsjælland og Københavnsområdet 

Erhvervsstyrelsen anfører i markedsanalyserne at TDC har en meget stærk markedsposition 

i Nordsjælland og København, som generelt er kendetegnet ved fraværet af infrastrukturba-

seret konkurrence. Dansk Energi vurderer, at den helt ekstraordinære konkurrencesituation, 

som gør sig gældende i disse geografiske områder, hvor detailkonkurrencen vurderes at 

fungere ringere end i andre dele af landet, gør det relevant at overveje en differentiering af 

forpligtelser, således at det bliver muligt at målrette en særlig regulatorisk indsats i disse om-

råder. I den forbindelse vil det bl.a. være nærliggende at undersøge i hvilken udstrækning 

der kan anlægges en helhedsorienteret tilgang til indretningen af de vilkår, som gælder for 

netadgang til fibernet, kobbernet og netadgang til kabel-tv net, således at de samlede vilkår 

for netadgang bedst muligt modvirker de konkurrencemæssige udfordringer i disse dele af 

markedet. 

 

Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning 

Erhvervsstyrelsen finder, at det ikke er proportionalt at pålægge TDC en forpligtelse om 

regnskabsmæssig opsplitning, når TDC samtidig er pålagt forpligtigelser til priskontrol, om-

kostningsregnskab og prisklemmer. 

 

I forhold til at modvirke diskrimination finder Erhvervsstyrelsen, at prisklemmeforpligtelsen er 

tilstrækkelig, idet vurderingen af prisklemmer tager udgangspunkt i, at TDC også internt af-

regner til de eksterne engrospriser.  
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Henset til at prisklemmeforpligtelsen ikke vil gælde i de postnummerområder, som Erhvervs-

styrelsen har konstateret er konkurrenceudsatte, ser Dansk Energi grund til at udtrykke be-

kymring for, om Erhvervsstyrelsen kan føre et tilstrækkeligt tilsyn med, om der sker konkur-

renceforvridende krydssubsidier mellem geografisk opdelte markeder.  

 

Bredbåndsforum 

Erhvervsstyrelsen vil med afgørelserne pålægge TDC en forpligtelse om deltagelse i et nyt 

Bredbåndsforum, som erstatter det nuværende VULA-forum. Dansk Energi har som interes-

seorganisation for de regionale fibernetoperatører haft stor gavn af deltagelse i VULA-forum 

for derigennem at kunne bidrage til et koordineret branchesamarbejde. Dansk Energi ser stor 

værdi i at kunne deltage i det fremadrettede arbejde og håber derfor, at Erhvervsstyrelsen vil 

se velvilligt på Dansk Energis ønske om at deltage i det nye mødested.  

 

Dansk Energi skal samtidig bemærke, at der er politisk fokus på etablering af et politisk 

Bredbåndsforum efter svensk forbillede (Bredbandsforum), hvorfor styrelsens nye forum bør 

navngives anderledes for at undgå forvirring om formålet.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Morten Baadsgaard Trolle 

 


