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Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for lokal 
netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central 
netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede pro-
dukter (marked 3b) 
 
Erhvervsstyrelsen har i perioden 30. juni 2016 til og med den 1. september 2016 
gennemført en national høring over udkast til afgørelse på engrosmarkederne for 
lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central net-
adgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 
3b). 
 
Til brug for det kommende prisklemmetilsyn har Erhvervsstyrelsen derudover 
gennemført national høring over notat om vurdering af stordriftsfordele i perio-
den 13. oktober 2016 til og med den 3. november 2016. Høringssvarene hertil 
bliver ligeledes besvaret i nærværende høringsnotat. 
 
Den 6. juni 2017 notificerede Erhvervsstyrelsen udkast til markedsafgrænsning, 
markedsanalyse med SMP-udpegning og markedsafgørelse på marked 3a og 
marked 3b over for EU-Kommissionen (herefter Kommissionen) med henblik 
på gennemførsel af en fællesskabshøring i henhold til rammedirektivets artikel 
71. Det notificerede udkast var revideret på baggrund af de bemærkninger, der 
indkom under den nationale høring. 
 
Resultat af den nationale høring 

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra Dansk Energi, Hiper, Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen, SE/Stofa, TDC, Telenor og Telia.  
 
Høringssvarene findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.  
 
I dette høringsnotat redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er ind-
kommet i forbindelse med høringen, og bemærkningerne kommenteres.  
 
De indkomne høringssvar har derudover givet anledning til en række faktuelle 
præciseringer og opdateringer i markedsafgørelsen.  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles ram-

mebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), 

EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33, ændret ved direktiv 2009/140/EF (direktivet om bedre 

regulering), EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37, og forordning 544/2009/EF, EUT L 167 af 

29.6.2009, s. 12. 

17. august 2017  

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Tlf 35 29 10 00 

Fax 35 46 60 01 

CVR-nr. 10 15 08 17 

erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 
 
 
 
 
 



 
 

2/62 
 
 

 
Resultat af fællesskabshøringen  

Som ovenfor anført notificerede Erhvervsstyrelsen den 7. juni 2017 udkast til 
markedsafgrænsning, markedsanalyse med SMP-udpegning og markedsafgørel-
se på marked 3a og marked 3b over for Kommissionen.  
 
Erhvervsstyrelsen modtog den 19. juni 2017 en anmodning fra Kommissionen 
om supplerende oplysninger. Erhvervsstyrelsen besvarede Kommissionens an-
modning den 22. juni 2017. Kommissionen afgav i brev af 6. juli 2017 bemærk-
ninger til de gennemførte markedsundersøgelser og de foreslåede forpligtelser. 
Erhvervsstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra de øvrige medlemsstater.  
 
Kommissionens bemærkninger har givet anledning til en række overvejelser, 
som Erhvervsstyrelsen redegør nærmere for sidst i høringsnotatet. 
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1 Detailmarkedet for bredbånd  

1.1 Udstrækningen af TDC´s kobberaccesnet 

TDC bemærker, at det fremgår af note 28 i Erhvervsstyrelsens udkast til mar-
kedsafgørelse, at TDC’s kobbernet med få undtagelser når alle husstande og 
virksomheder i Danmark. Det fremgår endvidere, at TDC som en undtagelse ik-
ke etablerer kobberaccesforbindelser til husstande i nyudstykninger.  
 
TDC oplyser, at udstrækningen af kobberaccesnettet tillige begrænses af, at sel-
skabet sjældent genetablerer kobberaccesnet ved bygningsrenoveringer, ligesom 
kobberaccesnettet begrænses af, at kabler ikke altid genetableres ved fejl eller 
ved flytninger på grund af infrastrukturarbejde. Antallet af adresser med kobber 
er derfor faldende.  
 
TDC bemærker endvidere, at antallet af adresser med kobber, men uden kobber 
i drift, er usikkert, eftersom TDC ikke altid er informeret, når kobberlinjer, der 
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ikke er i drift, bliver fjernet eller afbrudt. Antallet af adresser med kobber i drift 
udgør kun 40-50 pct. af det registrerede antal af adresser med kobber. 
 
Erhvervsstyrelsen tager informationen til efterretning og vil tilrette den endeli-
ge afgørelse. 
  
2 Afgrænsning af produktmarkedet 

2.1 Mobilt bredbånd 

Dansk Energi og Hiper er enige i Erhvervsstyrelsen konklusion om, at mobilt 
bredbånd i dag primært anvendes som et supplement til fastnetbredbånd. Hiper 
anbefaler, at der foretages en mere direkte vurdering af denne konklusion, mens 
Dansk Energi opfordrer til, at dette inkluderes i kommende markedsundersøgel-
ser. Dansk Energi foreslår i den forbindelse, at der fremadrettet indhentes oplys-
ninger på detailniveau om substitution og churn mellem fastnetbredbånd og mo-
bilt bredbånd, og at der om muligt udarbejdes en indikator herfor i regi af Ener-
gistyrelsens Telestatistik. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, jf. afsnit 2.2.9.1.1, at mobile bredbånds-
abonnementer af de fleste detailkunder anvendes som supplement til en fast 
bredbåndsforbindelse og dermed ikke substituerer faste bredbåndsabonnemen-
ter. Denne konklusion er baseret på den fortsatte vækst i både faste og mobile 
bredbåndsabonnementer. Langt de fleste danske husstande har et fastnet bred-
båndsabonnement, og samtidig overstiger antallet af mobile bredbåndsabonne-
menter langt antallet af indbyggere i Danmark. Selvom der har været en mar-
kant stigning i det mobile dataforbrug, viser data fra Energistyrelsens telestati-
stik derudover, at fastnetbaseret bredbånd tegner sig for et langt større datafor-
brug, og at mere end halvdelen af den datatrafik, der sker på mobile enheder, 
hentes via lokale WiFi-netværk. Erhvervsstyrelsen vurderer således fortsat ik-
ke, at mobilt bredbånd skal opfattes som en substitut til fastnetbaseret bred-
bånd, men alene som et supplement hertil.  
 
Erhvervsstyrelsen vil også i fremtidige markedsundersøgelser efterprøve denne 
konklusion og hvis nødvendigt gennemføre en nærmere analyse. Erhvervssty-
relsen finder det dog ikke muligt at indhente oplysninger om churn mellem 
fastnet og mobilt bredbånd, da selskaberne ikke har adgang til oplysninger om, 
hvilket bredbåndsprodukt kunder, der opsiger deres fastnetabonnement, skifter 
til. 

2.2 NGA-udviklingen på kobbernettet 

TDC henviser til afsnit 2.2.6.2 i Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse, 
hvoraf det fremgår, at NGA-udviklingen i forhold til kobbernettet (det vil sige 
udbygningen med fremskudte trin) har medført, at der er efterspørgsel efter vir-
tuelle forbindelser. Denne udbygning er omvendt ikke omtalt i afsnittet i udka-
stet til markedsafgørelse om forretningsmodeller. Det fremgår af dette afsnit, at 
det blot er investeringsomfanget ved udbygning af DSLAM, der begrunder be-
hovet for virtuelle forbindelser.  
 
TDC bemærker, at NGA-udviklingen ikke alene er årsagen til behovet for at 
bygge DSLAM til at forsyne mindre områder. Det behov opstår tillige på grund 
af opbygningen med små centraler og med fremskudte indkoblingspunkter, der 
er etableret, før disse havde betydning for båndbredden på DSL-forbindelser. 
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Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, jf. afsnit 1.6.2, at det kræver stor geo-
grafisk tilstedeværelse at drive sin forretning baseret på fysisk adgang. Selska-
ber kan ved brug af virtuelle produkter opnå adgang til infrastruktur og dermed 
detailkunder uden at skulle foretage investeringer i eget transmissionsudstyr og 
etablering decentralt i nettet. Styrelsen er enig med TDC i, at en sådan efter-
spørgsel efter virtuelle forbindelser ikke kun er aktuel i forbindelse med etable-
ring af nye fremskudte indkoblingspunkter, men også kan være aktuel ved etab-
lering af DSLAM i allerede eksisterende lokaliteter, dog afhængigt af det un-
derliggende kundepotentiale. 

 
3 Afgrænsning af det geografiske marked 
Stort set alle respondenter har haft bemærkninger til Erhvervsstyrelsens geogra-
fiske markedsafgrænsning. Bemærkninger vedrører en række forskellige aspek-
ter og sammenholdes de forskellige høringssvar, er der stor variation i de syns-
punkter, som de respektive selskaber tilkendegiver. 
 
De tjenestebaserede udbydere udtrykker overordnet set bekymring for, at Er-
hvervsstyrelsens udkast til afgørelser går i retning af deregulering i visse områ-
der. De vertikalt integrerede alternative udbydere (herunder brancheforeningen 
Dansk Energi) finder styrelsens forventninger til, at den fremadrettede SMP-
regulering vil kunne omfatte andre udbydere end TDC på bredbåndsmarkedet 
diskutabel, mens TDC er af den opfattelse, at styrelsen ikke er gået langt nok i 
forhold til at deregulere TDC i områder med øget konkurrence, og at styrelsen 
burde have afgrænset regionale markeder i visse dele af Danmark. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at det kan forekomme uhen-
sigtsmæssigt, hvis der opstår en situation, hvor der lokalt er aktører (andre end 
TDC), som ikke er underlagt regulering på trods af, at de reelt er dominerende i 
de pågældende områder.  

3.1 Afgrænsning af ét nationalt marked 

Dansk Energi er enig i Erhvervsstyrelsens geografiske afgrænsning, hvor de to 
bredbåndsmarkeder defineres som nationale. SE/Stofa sætter spørgsmålstegn 
ved, om der er så forskellige forhold i visse geografiske områder, at de i fremti-
dige afgørelser kan udskilles.  
 
TDC finder, at Erhvervsstyrelsen på nuværende tidspunkt bør afgrænse separate 
geografiske markeder uanset om udfaldet herefter bliver, at TDC reguleres, at 
TDC og/eller en regional aktør reguleres, eller at reguleringen enten lempes eller 
helt ophæves i et område.  
 
TDC er meget uenig i styrelsens metode til markedsafgrænsningen, herunder at 
styrelsen har tillagt det vægt, at det ikke ud fra en greenfield-betragtning kan 
forventes, at konkurrencen opretholdes, såfremt der vælges en tilgang med geo-
grafisk opdelte markeder. TDC finder det ikke korrekt at styrelsen anvender 
greenfield-betragtningen i forbindelse med markedsafgrænsningen.  
 
Erhvervsstyrelsens skal først og fremmest bemærke, at styrelsens geografiske 
afgrænsning er foretaget under hensyntagen til en lang række meget forskellig-
artede forhold. Som det fremgår af sammenfatningen af den geografiske af-
grænsning (afsnit 2.3.7 i afgørelsen), er styrelsen til en vis grad enig med TDC 
i, at der pågår en udvikling, der medfører, at der bliver større regionale forskel-
le i konkurrenceforholdene i Danmark. Det vil før eller siden med stor sandsyn-
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lighed kunne føre til, at der afgrænses separate geografiske markeder med de af 
TDC ovenfor nævnte mulige udfald. Denne udvikling har pågået i en årrække 
og Erhvervsstyrelsen følger udviklingen nøje. For nuværende er det imidlertid 
styrelsens vurdering, at markedet er nationalt bedømt ud fra hensynet til kon-
kurrencesituationen på landsplan, herunder selskabernes relative indbyrdes 
styrkeforhold, investeringsincitamenter og detailkundernes efterspørgsel. Det er 
derfor fortsat styrelsens vurdering, at en reguleret adgang til TDC’s kobbernet 
er nødvendig og tilstrækkelig til at oprethold reel konkurrence.  
 
Det er styrelsens vurdering, at den geografiske tilgang, der er anvendt i denne 
afgørelse, er afpasset konkurrencesituationen på markedet og i overensstem-
melse med praksis, som den bl.a. er fastlagt af Kommissionen, jf. styrelsens 
svar under punkt 3.2.  
 
Da styrelsen forventer, at udviklingen mod større regionale forskelle fortsætter, 
har styrelsen annonceret i afgørelsen, at det geografiske spørgsmål vil blive ta-
get op igen inden for en kortere tidshorisont og forventeligt før næste ordinære 
markedsundersøgelse.  

3.2 Kriterier for deregulering 

Både TDC og SE/Stofa anfægter styrelsens argument om, at der skal være 
grundlag for minimum 3 detailudbydere (dvs. mindst én ud af to infrastrukturer 
skal drives som en kommerciel åben platform), hvis der skal være grundlag for 
en deregulering i et geografisk område.  
 
Begge selskaber finder, at styrelsens henvisning til Kommissionens NGA-
henstilling er fejlagtig i forhold til den konkrete sammenhæng. Samtidig er beg-
ge selskaber uenige i styrelsens forståelse af, hvad der skal gøre sig gældende 
for, at en oligopol(duopol)-situation ikke fører til (for) høje priser m.v.  
 
TDC tilføjer, at det som minimum bør tages i betragtning, at den faste infra-
struktur, i takt med øgede hastigheder på mobilt bredbånd, presses og må for-
ventes at blive presset yderligere af dette alternative produkt. Dermed bliver 
konkurrencefordelen af den faste infrastruktur udvandet, og argumentationen 
om to spillere på markedet, svækket væsentligt. 
  
Hiper er omvendt enig i styrelsens vurdering af, at både parallelle infrastrukturer 
og velfungerende engrosadgang til mindst den ene af to infrastrukturer er på-
krævet, hvis konkurrencen skal være sund og varig, 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. 
 
Hiper er af den opfattelse, at der er en langsigtet konkurrencemæssig risiko for, 
at energiselskaberne overtager TDC’s rolle som SMP i regionale områder, og at 
konkurrencen med TDC’s samtidige retræte i disse områder vil ende med at bli-
ve dårligere end før. Hvis der i et område kun investeres i én infrastruktur, og 
denne forbliver lukket, så må konkurrencen ifølge Hiper uundgåeligt blive 
svækket over tid. Hiper finder desuden ikke, at der i den nuværende konkurren-
cesituation er tegn på, at der er mere konkurrence i områder med fiberudbydere. 
 
Telia og Telenor udtrykker en tilsvarende holdning i selskabernes høringssvar i 
forhold til styrelsens udkast til afgørelse, hvorefter TDC ikke pålægges en ad-
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gangsforpligtelse til selskabets fiberinfrastruktur i de mere konkurrenceudsatte 
områder. Selskaberne finder, at en fjernelse af de fiberrelaterede forpligtelser 
over for TDC bør følges af tilsvarende regulering af energiselskaberne, og begge 
selskaber anfører, at kobbernettet på længere sigt må betragtes som en teknolo-
gi, der falder bort. 
 
SE/Stofa udtrykker modsat, at kobbernettet ikke kan betragtes som en forældet 
teknologi og henviser til TDC’s udmeldte opgraderingsplaner, der ifølge SE gi-
ver TDC rig mulighed for at konkurrere med SE om kunderne og derved opret-
holde den hårde konkurrence, der er om kunderne i det område, hvor SE er til 
stede.  
 
SE/Stofa mener modsat styrelsen ikke, at TDC vil vælge at lukke sine engrosak-
tiviteter i fald, at selskabet ikke længere er reguleret i de (mere) konkurrenceud-
satte områder. 
 
SE/Stofa og Dansk Energi undrer sig over, at styrelsen lægger op til et skift i 
SMP fremadrettet og henviser til styrelsens tidligere afgørelse på engrosmarke-
det for bredbåndstilslutninger (marked 5) fra 2012, hvor styrelsen indikerer, at 
en geografisk differentiering sandsynligvis vil føre til en deregulering i visse 
områder.  
 
I forhold til TDC’s bemærkning om betydning af mobilt bredbånd skal styrel-
sen bemærke, at mobilt bredbånd for nuværende ikke er en del af nærværende 
engrosmarkeder, jf. styrelsens produktafgrænsning og styrelsens svar under 
punkt 2.1 i nærværende notat.  
 
Erhvervsstyrelsen skal i forhold til styrelsens konkrete henvisning til Kommis-
sionens NGA-henstilling medgive TDC og SE/Stofa, at der er tale om en anden 
situation. Ikke desto mindre finder Erhvervsstyrelsen, at Kommissionens NGA-
henstilling sammenholdt med Kommissionens praksis i forbindelse med en 
række EU-landes notifikationer af markedsafgørelser på bredbåndsmarkederne, 
leder til en konklusion om, at der er en EU-praksis for, at to udbydere ikke er 
tilstrækkelig til at opretholde vedvarende konkurrence uden SMP-regulering. 
 
Erhvervsstyrelsen skal endelig henvise til Kommissionens forslag til det euro-
pæiske kodeks for elektronisk kommunikation (teledirektivet)2, hvori Kommis-
sionen i betragtning 177 gengiver gældende praksis og angiver mere direkte, 
hvordan spørgsmålet om antallet af udbydere skal vurderes i forhold til grund-
laget for at konstatere effektiv konkurrence og udpege SMP-udbydere: 
 
“In geographic areas where two access networks can be expected on a for-

ward-looking basis, end-users are more likely to benefit from improvements in 
network quality, by virtue of infrastructure-based competition, than in areas 
where only one network persists. The adequacy of competition on other param-

eters, such as price and choice, is likely to depend on the national and local 
competitive circumstances. Where at least one of the network operators offers 

wholesale access to any interested undertaking on reasonable commercial 
terms permitting sustainable competition on the retail market, national regula-
tory authorities are unlikely to need to impose or maintain SMP-based whole-

sale access obligations, beyond access to civil infrastructure, therefore reliance 

                                                 
2 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European 
Electronic Communications Code (COM(2016)590) 
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can be placed on the application of general competition rules. This applies a 
fortiori if both network operators offer reasonable commercial wholesale ac-

cess. In both such cases, it may be more appropriate for national regulatory 
authorities to rely on specific monitoring on an ex post basis. Where on a for-

ward-looking basis, three access network operators are present or are expected 
to be present and to sustainably compete in the same retail and wholesale mar-
kets (e.g. as can be the case for mobile, and as can occur in some geographic 

areas for fixed-line networks, especially where there is effective access to civil 
infrastructure and/or co-investment, such that three or more operators have ef-

fective control over the necessary access network assets to meet retail demand), 
national regulatory authorities will be less likely to identify an operator as hav-
ing SMP, unless they make a finding of collective dominance, or if each of the 

undertakings in question has significant market power in distinct wholesale 
markets, such as in the case of voice call termination markets. The application 

of general competition rules in such markets characterised by sustainable and 
effective infrastructure-based competition should be sufficient” [Erhvervs-
styrelsens understregning]. 
 
I forhold til selskabernes bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udlægning af 
rapporterne oligopoler/duopoler (fra OPTA/ACM og BEREC), er styrelsen 
enig i, at der i begge rapporter kan findes tekstudsnit, hvori det anføres at ved-
varende konkurrence kan eksistere i en situation med to lukkede net. Begge 
rapporter pointerer således, at der ikke er en én-til-én sammenhæng i forhold 
til, at duopoler fører til manglende konkurrence, men konkluderer, at der er en 
sandsynlighed herfor. Det er samme ræsonnement, som styrelsens lægger til 
grund i sine markedsanalyser.  
 
Imidlertid skal det pointeres, at konkret i forhold til det tekstuddrag, som 
SE/Stofa har gengivet fra OPTA’s rapport, er det styrelsens vurdering, at de 
skalafordele, der henvises til, primært eksisterer i forhold til selve infrastruktur-
laget. Der vurderes således ikke at være velfærdstab forbundet med at have fle-
re udbydere på detailniveau, der retfærdiggør at undlade at sikre en effektiv 
konkurrence. I øvrigt findes tekstuddraget i rapporten i forlængelse af følgende 
konklusion: ”The assessment shows that it is unlikely that competition is effec-

tive with only two firms in the multi-play market.” 
 
I forhold til de tjenestebaserede udbyderes bemærkninger om, at en ophævelse 
af TDC’s fiberadgangsforpligtelse i de mere konkurrenceudsatte områder, bør 
følges af en reguleret adgang til fibernettene ejet af alternative selskaber i de 
omhandlede områder, skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at det overordnede 
formål med reguleringen er at sikre de bedst mulige vilkår for detailkunderne 
på bredbåndsmarkedet, under hensyntagen til investeringsincitamenterne i mar-
kedet givet konkurrenceforholdene.  
 
Erhvervsstyrelsen har i den sammenhæng vurderet, at de hastigheder, der efter-
spørges af detailkunderne på det danske bredbåndsmarked, på nuværende tids-
punkt i tilstrækkelig grad kan imødekommes af de tjenestebaserede selskaber 
via adgang til TDC’s kobbernet i de pågældende områder.  
 
Erhvervsstyrelsen følger udviklingen og vil også i fremadrettede analyser ind-
drage detailkundernes efterspørgsel (herunder i forhold til båndbredder) med 
henblik på at vurdere, om efterspørgslen i tilstrækkelig grad kan imødekommes 
via kobberplatformen. Denne vurdering er relevant, såfremt Erhvervsstyrelsen 
vurderer, at et tjenestebaserede udbud fortsat er nødvendigt for at opretholde en 
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velfungerende konkurrence på detailmarkedet. 

3.3 Kommende geografisk analyse 

Dansk Energi er enig i, at det fremadrettet bør overvejes nærmere, om der er be-
hov for at afgrænse geografiske delmarkeder. Dansk Energi er imidlertid ikke 
enig i, at dette bør føre til SMP-udpegning af andre selskaber, men at det snarere 
bør resultere i en deregulering. 
 
Dansk Energi opfordrer til, at Erhvervsstyrelsen tager bestik af markedsudvik-
lingen således, at der kan gøres empiriske erfaringer med, om et dereguleret 
marked med to konkurrerende bredbåndsinfrastrukturer, baseret på et landsdæk-
kende kobbernet og et regionalt baseret fibernet, tenderer til effektiv konkurren-
ce. Sådanne empiriske erfaringer foreligger ikke i dag og vurderes således at 
kunne være af vital betydning for andre NRA’er og EU-Kommissionen i anven-
delse og udvikling af europæisk teleregulering.  
 
SE/Stofa undrer sig over, at styrelsen i udkastet til afgørelse lægger op til, at der 
snarest vil komme en ny runde af afgørelser med fokus på at skabe mere kon-
kurrence i de områder, som styrelsen senere i afgørelsen ifølge SE/Stofa beteg-
ner som ”konkurrenceudsatte”. Løsningen må ifølge SE/Stofa være at deregule-
re, hvor konkurrencen virker. Hvis det herefter skulle vise sig, at konkurrencen 
ikke virker, som styrelsen forudsætter, så kan man overveje regulering. 
 
SE/Stofa finder det urimeligt, at der kan blive tale om at udpege selskabet som 
SMP og åbne infrastrukturen på de vilkår, som styrelsen fastsætter. Dette vil 
hæmme investeringerne i infrastruktur fremadrettet og vil i øvrigt erodere de in-
vesteringer, der allerede er foretaget. Infrastrukturen er ifølge SE/Stofa blevet 
etableret i konkurrence med TDC’s infrastruktur og 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. Ofte er infrastrukturen desuden etableret i områder med be-
grænset kommerciel attraktivitet.  
 
Ifølge SE/Stofa vil en regulering af selskabet også være i strid med teleforliget, 
hvoraf det følger, at det på sigt kun er den sektorspecifikke konkurrencefrem-
mende regulering ”der vedrører sikring af forsyningspligten og adgangen til be-
grænsede ressourcer m.v”, der skal bibeholdes. 
 
SE/Stofa peger også på, at det bør tillægges betydning, at der kan blive styrket 
konkurrence som følge af infrastrukturdirektivet, der åbner for, at andre udbyde-
re kan leje sig ind via den passive infrastruktur. 
 
Ifølge SE/Stofa er der alt i alt tale om konkurrenceforhold, der i medfør af art. 
16 i rammedirektivet kræver, at styrelsen tilbagetrækker regulering. I stedet fo-
kuseres der i afgørelsen meget på markedsandele alene, og på at kobber-
platformen ikke er konkurrencedygtig. 
 
SE/Stofa anfægter styrelsens forventning om, at selskabet med stor sandsynlig-
hed vil få SMP-status i selskabets dækningsområde, idet selskabet ikke besidder 
autonomi på markedet. Tværtimod bemærker SE/Stofa med henvisning til SMP-
guidelines art. 14 stk. 3, at det snarere er TDC, der fortsat har SMP-status i disse 
områder, da TDC har mulighed for at overvælte markedsstyrke på et marked til 
beslægtede markeder.  
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Samlet set finder SE/Stofa, at Erhvervsstyrelsens afsnit i afgørelsen, hvori der 
skitseres et forslag [forventning] om, at en fremadrettet SMP-regulering kan 
omfatte andre selskaber end TDC, bør udgå af den endelige afgørelse, således at 
der klart gives udtryk for, at der ikke kommer en ekstraordinær runde af mar-
kedsafgørelser af hensyn til den usikkerhed i markedet, som Erhvervsstyrelsen 
har skabt på et fejlagtigt og ensidigt grundlag. 
 
Dansk Energi anbefaler styrelsen at undersøge en række forhold i forbindelse 
med eventuelle nye geografiske markedsanalyser. Det drejer sig blandt andet 
om: 
• Betydningen af TDC’s opgradering af kobbernettet og kabel-tv-nettet for de 

mulige hastigheder,  
• detailpriserne i forhold til om der er overnormal profit,  
• spørgsmålet om, hvorvidt TDC vil lukke engrosadgangen til kobbernettet, 

hvis denne ikke er reguleret, og 
• konsekvenserne for den samlede konkurrence af, at TDC får adgang til fi-

bernet, hvis disse adgangsreguleres.  
 
Endelig opfordrer Dansk Energi Erhvervsstyrelsen til at tage bestik af EU-
Kommissionens kommende forslag til ændring af teledirektivpakken (Telecom 
Review). Dansk Energi erfarer, at forslaget blandt andet vil fokusere på at 
fremme investeringsincitamenter til udrulning af højhastighedsinfrastruktur i de 
mere tyndt befolkede landområder, herunder ved at tillægge konkurrencen i de-
tailmarkedet større regulatorisk vægt for at undgå unødig engrosregulering af 
SMP-operatører. 
 
Hiper anbefaler, at fremtidige undersøgelser trækker på erfaring og data fra lan-
de, 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 tri-
ves via et velfungerende engrosmarked. 
 
Erhvervsstyrelsen skal først og fremmest bemærke, at fremadrettede analyser i 
lighed med de nugældende markedsanalyser skal indeholde en undersøgelse af 
en række forhold, herunder eventuelt de forhold, der nævnes i selskaberne og 
Dansk Energis høringssvar. Styrelsen vil – som hidtil – i forbindelse med op-
starten af fremadrettede undersøgelser inddrage branchen i en dialog om hvilke 
forhold, der kan være relevante at undersøge. 
 
I forhold til SE/Stofa og Dansk Energis forslag om, ”at lade markedskræfterne 
stå sin prøve og således deregulere i visse geografiske områder” uanset analy-
seresultatet, skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at reguleringen på telemarkedet 
er ex ante regulering, der indebærer en vurdering fra styrelsen af, om der ved 
fravær af regulering kan forventes at være vedvarende konkurrence på det ana-
lyserede marked i et fremadrettet perspektiv. Det fremgår tillige af telelovens 
regler. Som tidligere beskrevet følger Erhvervsstyrelsen reglerne i teleloven og 
retningslinjerne fra Kommissionen om, hvilke kriterier der skal være opfyldt, 
førend det kan lægges til grund, at er vedvarende konkurrence på detailmarke-
det.  
 
Erhvervsstyrelsen skal medgive, at det kan give anledning til misforståelser, når 
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styrelsen i forbindelse med den geografiske analyse anvender betegnelsen ”me-
re konkurrenceudsatte områder” om områder, hvor konkurrencen vurderes at 
være mere velfungerende end i resten af landet. Denne betegnelse har givet an-
ledning til, at SE/Stofa i sit høringssvar har opfattet de identificerede områder 
som områder, hvor konkurrencen virker, og styrelsen derfor må kunne deregu-
leres (fuldstændigt).  
 
Erhvervsstyrelsen har imidlertid anvendt betegnelsen ”mere konkurrenceudsat-
te områder” for at indikere, at der er tale om områder, hvor der er en bedre 
konkurrencesituation end i resten af landet. Det betyder dog ikke, at der efter 
styrelsens vurdering er tale om, at konkurrencen i disse områder er så velfunge-
rende, at der eksempelvis kan ske en deregulering. Samtidig er der heller ikke 
for nuværende områder, der adskiller sig tilstrækkeligt fra de øvrige områder i 
Danmark til, at der skal afgrænses separate geografiske markeder. Det er som 
beskrevet ovenfor bl.a. styrelsen vurdering, at den detailkonkurrence der kan 
konstateres i de ”mere konkurrenceudsatte områder”, bl.a. skyldes den engro-
sadgang til TDC’s infrastruktur, der er i kraft af reguleringen. Styrelsens har til-
føjet en fodnote i den endelige afgørelse, der forklarer meningen med anven-
delsen af betegnelsen ”mere konkurrenceudsat”. 
 
Til bemærkningen om, at en fremadrettet regulering af selskaber som SE/Stofa 
er i strid med teleforliget, skal styrelsen bemærke, at det er fuldt ud i overens-
stemmelse med teleforliget, at der udpeges en SMP-udbyder, såfremt Erhvervs-
styrelsen konstaterer, at der ikke kan forventes at være vedvarende konkurrence 
på et marked. Således følger det også af teleforliget i tæt relation til det tekst-
uddrag, der er angivet af SE/Stofa, følgende: 
 
”På et telemarked, hvor en sund og afbalanceret konkurrence er slået afgøren-
de igennem, vil der som udgangspunkt alene være behov for regulering, der 

vedrører sikringen af forsyningspligten og adgangen til begrænsede ressourcer 
m.v. Forudsætningerne herfor vil være:  

1.  At der ikke på nogen del af markedet er tale om, at én udbyder har kon-
trollen over en afgørende flaskehals-ressource, og dermed har mulighed 
for at hindre konkurrence. 

2. At ingen dele af markedet er præget af de facto monopol- eller duopol-
tendenser. 

3. At der er en sund og effektiv konkurrence på alle dele af markedet og over-
for alle brugergrupper. 

4. At der til stadighed er så lave og så få adgangsbarrierer som muligt for nye 

aktører, der ønsker at etablere sig på det danske telemarked.” 
  
Såfremt Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er grundlag for at foretage en opde-
ling i geografiske delmarkeder, vil det herefter skulle vurderes om, og i så fald 
hvilken udbyder, der har en stærk markedsposition på hvert af de geografiske 
delmarkeder. 
 
Styrelsen skal samtidig bemærke, at telemarkedet er reguleret via EU-reglerne, 
som implementeret i den danske telelov, som selvsagt er i overensstemmelse 
med teleforliget. 
 
I forhold til SE/Stofas bemærkning om, at regulering af de alternative fiberba-
serede udbydere vil mindske investeringsincitamenterne (og erodere allerede 
foretagne investeringer), fordi selskaberne ikke kan forvente at få dækket sine 
omkostninger, skal styrelsen bemærke, at en eventuel regulering som hidtil vil 
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opfylde kravet om proportionalitet, herunder i forhold til eventuelle forpligtel-
ser om priskontrol. Det indebærer eksempelvis, at en eventuel prisregulering 
skal udformes under hensyntagen til de konkrete markedsmæssige og økonomi-
ske forhold. 
 
Erhvervsstyrelsen ønsker afslutningsvist at bemærke, at det ikke ligger fast, 
hvordan markederne fremadrettet skal afgrænses og reguleres. Det beror på 
markedsudviklingen og dermed udfaldet af de fremtidige markedsanalyser.  
 
Styrelsen har i afgørelsesudkastet (i forbindelse med den geografiske markeds-
afgrænsning) blot bemærket, at den udvikling i markedsandele, dækning med 
parallel infrastruktur og efterspurgte hastigheder, der er set hidtil samt fraværet 
af et kommercielt engrosudbud, fører til en forventning om, at det vil kunne re-
sultere i en regional markedsafgrænsning og en udpegning af andre aktører end 
TDC, såfremt udviklingen fortsætter.  

3.4 TDC’s detailpriser  

TDC henviser til side 68 og 69 nederst i udkast til markedsafgørelse, hvor Er-
hvervsstyrelsen konkluderer, at TDC på grund af markedsstyrke kan agere pris-
mæssigt uafhængigt, idet TDC ikke tilbyder geografisk differentierede detailpri-
ser på tværs af landet. TDC har i sit seneste høringssvar herom beskrevet, hvor-
for det efter TDC’s opfattelse ville opfattes som uhensigtsmæssig udnyttelse af 
en lokal markedsposition at anvende geografisk differentierede priser; at det 
ville det være tæt på umuligt at tilbyde rent teknisk og markedsføringsmæssigt 
og slutteligt medføre negativ opfattelse fra kundernes perspektiv, at det samme 
produkt skulle koste noget forskelligt, afhængig af postnummer. TDC finder 
derfor ikke, at Erhvervsstyrelsen bør lægge afgørende vægt på, at TDC’s priser 
ikke er differentierede fra region til region.  
 
TDC bemærker endvidere, at de lokale aktører med en lokalt funderet infra-
struktur har en konkurrencemæssig fordel af at kunne tilbyde lokale priser grun-
det deres områdebegrænsning, og derigennem har en konkurrencemæssig fordel.  
TDC bemærker endelig, at Erhvervsstyrelsen ikke i tilstrækkelig høj grad har 
lagt vægt på, at TDC Group faktisk prisdifferentierer, omend ikke på geografi, 
men på brands (YouSee, Fullrate); hvilket både er et udtryk for en forskelligartet 
omkostningsbase for de respektive brands (bl.a. grundet forskel i serviceniveau) 
og som kan virke attraktivt på forskellige segmenter. 
 
Erhvervsstyrelsen tager TDC’s argumentation for ikke at afvige fra en national 
prisstrategi til efterretning og har justeret afgrænsningen med henblik på at af-
spejle dette. Det er dog fortsat styrelsens vurdering, at forholdene isoleret set 
ikke taler for at afvige fra et nationalt marked. Ligeledes finder styrelsen ikke, 
at prisdifferentiering mellem TDC’s forskellige brands taler for en afvigelse.  

3.5 Prissammenligning selskaberne imellem  

TDC bemærker, at det fremgår af Erhvervsstyrelsens sammenligning af priser 
mellem regionale selskaber i udkastet til markedsafgørelse, side 69, at: ”Sam-
menlignes Waoo!’s priser med priserne hos SE/Stofa, kan det konstateres, at der 

ikke er signifikante forskelle. Eksempelvis tilbyder Waoo! 50/50 Mbit/s for 279 
kr./md., mens prisen for 50/25 Mbit/s hos SE/Stofa er 249 kr./md” [TDC’s un-
derstregning]. Samtidig har Erhvervsstyrelsen i høringsnotatet angivet følgende: 
”Erhvervsstyrelsen er imidlertid enig i TDC’s generelle betragtning om, at en 
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konstatering af varige og stabile prisforskelle på mere end 10 pct. vil tale for at 
afgrænse separate geografiske markeder.”  
 
TDC bemærker, at forskellen mellem 249 kroner og 279 kroner udgør 12 pct., 
hvilket ifølge TDC indikerer, at der kan afgrænses separate geografiske marke-
der i hvert fald for så vidt angår SE’s dækningsområde. TDC vedlægger i den 
forbindelse som Bilag 1 en prissammenligning per august 2016 på forbruger-
markedet og som Bilag 2, en sammenligning af et udsnit af erhvervspriser per 
august 2016. Ifølge TDC fremgår det af disse bilag, at der er en række ikke-
ubetydelige prisforskelle selskaberne imellem, regionalt set i størrelsesordenen 
≥ 10 pct. i forhold til de individuelle kunder. Det afgørende bliver herefter, om 
disse prisforskelle er stabile/varige eller af rent forbigående karakter – sammen-
holdt med, at selskabernes tilbud i øvrigt ikke er homogene, hvilket i sig selv in-
dikerer forskelle i konkurrencevilkårene fra region til region.  
 
TDC opfordrer derfor Erhvervsstyrelsen til, at der indhentes mere detaljerede 
oplysninger om prisforskelle mellem (formentlig) særligt Waoo, TREFOR (nu 
EWII) og SE/Stofa tilbage i tid. 
 
Som Erhvervsstyrelsen skriver i afsnit 2.3.5.3, kan regionale prisforskelle indi-
kere forskelle i konkurrenceforhold på tværs af landet. Det vil fx være tilfældet, 
hvis et selskab, der opererer med et landsdækkende udbud eller med udbud i 
forskellige regioner, markedsfører forskellige priser i forskellige områ-
der/regioner. Som det fremgår af udkastet har Erhvervsstyrelsen ikke fundet 
eksempler på dette blandt de største udbydere i Danmark. 
 
TDC citerer Erhvervsstyrelsen for, at prisforskelle på mere end 10 pct. vil tale 
for at afgrænse geografiske markeder. Men citatet er ikke korrekt. Erhvervssty-
relsen skriver i høringsnotatet af 30. juni 2016, at: ”Erhvervsstyrelsen er imid-

lertid enig i TDC’s generelle betragtning om, at en konstatering af varige og 
stabile geografiske prisforskelle på mere end 10 pct. vil tale for at afgrænse se-

parate geografiske markeder.” Det understregede ord ”geografiske” mangler i 
TDC’s version af citatet. Det er således ikke tilstedeværelsen af prisforskelle 
mellem selskaber, men geografiske prisforskelle, der er afgørende. Forskelle i 
priser mellem to konkurrerende selskaber, der leverer forskellige produkter, 
kan ikke tages som udtryk for, at der eksisterer geografiske prisforskelle. Di-
rekte prissammenligninger skal også tage højde for eventuelle produktforskelle, 
hvilket besværliggør en sammenligning. 
 
Både SE/Stofa og Waoo er til stede forskellige steder i landet og i en lang ræk-
ke postnumre er begge selskaber tilstede. På trods af dette markedsfører hver-
ken SE og Waoo på deres hjemmeside geografisk differentierede priser. Der er 
på den baggrund ikke indikationer på, at der eksisterer geografiske prisforskel-
le. Det skal endvidere noteres, at Waoo ikke længere markedsfører et fiber-
abonnement med hastigheder på 50 Mbit/s downstream, men at både Waoo og 
Stofa pt. markedsfører et fiberabonnement på 100/100 Mbit/s til 299 kr.  
 
Erhvervsstyrelsen vil præcisere analysen for at tydeliggøre konklusionen. 

3.6 Geografiske variationer i produktudbud 

TDC finder det problematisk, at Erhvervsstyrelsen konkluderer, at de geografi-
ske forskelle i produktudbuddet som følge af at TDC ikke opgraderer kobbernet-
tet i visse områder, ikke giver anledning til at konstatere forskelle i konkurren-
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cesituationen og dermed ikke taler for en afgrænsning af separate markeder. 
TDC finder derimod, at konkurrencesituationen på tværs af landet har haft ind-
flydelse på TDC’s investeringsstrategi og forventer, at de geografiske forskelle i 
TDC’s produktudbud vil blive mere udtalte over tid som følge af konkurrence-
vilkårene. 
 

Erhvervsstyrelsen kan følge TDC’s argumentation om at de geografiske pro-
duktforskelle kan indikere forskelle i konkurrencesituationen på tværs af landet. 
For nuværende er det imidlertid Erhvervsstyrelsens vurdering, at produktfor-
skellene – givet de hastigheder, der efterspørges på detailmarkedet – ikke har et 
sådant omfang, at dette understøtter en konklusion om, at der skal identificeres 
separate markeder.  
 
Såfremt produktforskellene på sigt bliver mere markante og detailkundernes ef-
terspørgsel efter båndbredder samtidig stiger til et niveau, hvor forskellene har 
en reel signifikant betydning i forhold til at imødekomme efterspørgslen, kan 
dette få betydning for Erhvervsstyrelsens konklusion.  
 
Erhvervsstyrelsen vil justere den endelige afgørelse i forhold til ovenstående. 

3.7 Sammenhæng og volumen 

Da analysen finder sted på postnummerniveau, kan TDC tilslutte sig brug af me-
tode 2 til vurdering af udviklingen i markedsandele. Det er dog TDC’s forvent-
ning, at styrelsen med den aktuelle dataforespørgsel fremskriver analysen i nye 
to år frem til 2018 og benytter dette årstal i vurderingen. 
 
De pålagte forpligtelser er bebyrdende over for TDC. TDC finder det derfor po-
sitivt, at Erhvervsstyrelsen søger at sikre, at differentieringen af forpligtelser er 
håndterbar og operationel. TDC er dog ikke enig i styrelsen tilgang, der af denne 
grund begrænser dereguleringen til postnummerområder, som enkeltstående el-
ler i sammenhæng har 25.000 adresser. TDC finder, at mindre områder med un-
der 25.000 adresser vil kunne anvendes operationelt i TDC’s og andre operatø-
rers netplanlægning. TDC mener derfor, at Erhvervsstyrelsen hensyn til operati-
onalitet bygger på en misforstået opfattelse af, hvad branchen finder operatio-
nelt. TDC bemærker, at dette hensyn har den konsekvens, at en række postnum-
re, som er blevet identificeret som konkurrenceudsatte, afskæres fra deregule-
ring.  
 
TDC foreslår, at Erhvervsstyrelsen i stedet kan benytte en fremgangsmåde tætte-
re på markedsforholdene, hvor områderne afgrænses i overensstemmelse med de 
regionale selskabers dækningsområder. Herved ville der blive afgrænset sam-
menhængende områder, der som minimum dækkede de postnumre, hvor Er-
hvervsstyrelsen har konstateret, at der på nuværende tidspunkt er en høj grad af 
konkurrence.  
 
TDC opfordrer på den baggrund styrelsen til at undlade yderligere begrænsning 
i antallet af konkurrenceudsatte postnumre efter, at disse er blevet identificeret i 
metode 2.  
 
Erhvervsstyrelsen kan bekræfte, at styrelsen i den endelige afgrænsning har 
fremskrevet TDC’s markedsandele til 2018 med udgangspunkt i det opdaterede 
datasæt, der indeholder faktiske markedsandele frem til 2016.  
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Erhvervsstyrelsen har fastholdt sin fremgangsmåde, hvor de geografiske områ-
der, hvor forpligtelserne lempes, skal være af en vis størrelse med henblik på at 
sikre den højst mulige grad af operationalitet – ikke kun af hensyn til TDC, 
men også af hensyn til engroskunderne. Erhvervsstyrelsen har dog i den ende-
lige afgørelse foretaget en nærmere afdækning af visse ”indeklemte” postnum-
merområder med henblik på at vurdere om disse områder er langt fra eller tæt 
på at opfylde kriterierne. Aktuelt resulterer denne afdækning alene i, at yderli-
gere tre postnummerområder med et begrænset antal husstande (knap 4.000) 
tilføjes til områderne, hvor forpligtelserne over for TDC lempes. Fremadrettet 
er det imidlertid styrelsens forventning, at anvendelse af denne fremgangsmåde 
kan resultere i, at der tilføjes flere sammenhængende postnummerområder. Det 
er efter styrelsens vurdering således en fremgangsmåde, der kan opveje, at en 
række mindre enkeltstående områder frasorteres. Der er således tilføjet post-
nummerområder, der ligger i sammenhæng med de allerede identificerede om-
råder (naturligvis forudsat at kriterierne om dækning og markedsandele er tæt 
på at være opfyldt).  
 
Erhvervsstyrelsen kan ikke støtte TDC’s forslag om at afgrænse områder efter 
de regionale selskabers dækningsområder. De regionale selskaber har ikke ud-
bygget deres infrastruktur jævnt i deres dækningsområder, hvorfor denne frem-
gangsmåde vil føre til lempede forpligtelser i områder, hvor markedsforholdene 
ikke vil tale for dette.  

3.8 Konkurrenceforholdene i Nordsjælland og Københavnsområdet  

Dansk Energi mener, at TDC’s meget stærke markedsposition i Nordsjælland og 
København, som generelt er kendetegnet ved fraværet af infrastrukturbaseret 
konkurrence, og hvor detailkonkurrencen vurderes at fungere ringere end i andre 
dele af landet, gør det relevant at overveje en differentiering af forpligtelser, så-
ledes at det bliver muligt at målrette en særlig regulatorisk indsats i disse områ-
der. Dansk Energi finder i den forbindelse, at det vil være nærliggende at under-
søge, 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 mu-
ligt modvirker de konkurrencemæssige udfordringer i disse dele af markedet. 
 
Erhvervsstyrelsen konkluderede i udkastet til markedsafgrænsningen, at de to 
bredbåndsmarkeder er nationale, men at der er konkurrencemæssige forskelle 
på tværs af landet, hvorfor styrelsen har fundet anledning til at foretage en geo-
grafisk differentiering af forpligtelserne over for TDC. TDC er pålagt en bred 
vifte af forpligtelser, og Erhvervsstyrelsen lægger i udkastet op til, at dette fast-
holdes i de fleste dele af landet inklusive Nordsjælland og København. Er-
hvervsstyrelsen finder ikke, at der er behov for at pålægge TDC yderligere for-
pligtelser i Nordsjælland og København. 
 
Det skal bemærkes, at priserne for adgang til TDC’s fibernet i Nordsjælland er 
lavere end prisen for adgang i øvrige dele af landet. 

3.9 EWII’s aftale med TDC  

SE/Stofa henviser til Erhvervsstyrelsens beskrivelse af TREFOR’s (nu EWII) 
aftale med TDC, som selskabet finder giver indtryk af, at der er tale om et åbent 
netværk. SE/Stofa bemærker, at selskabet gennem et år har rettet henvendelse til 
EWII med henblik på adgang til netværket, fortsat uden at kunne få en egentlig 
dialog herom. SE/Stofa opfordrer derfor Erhvervsstyrelsen til at overveje even-
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tuelle regulatoriske løsninger i forhold til TDC, såfremt der er tale om at SMP-
udbyderen har eksklusiv adgang til et de facto lukket net. 
 
Hiper finder, at så længe TDC/YouSee er den eneste operatør på EWII’s fiberin-
frastruktur, er det meget svært at se, hvordan konstellationer som denne skulle 
gavne konkurrencen. Hiper noterer, at styrelsen samtidig anfører, at det ifølge 
TDC er et ben i selskabets investeringsstrategi at indgå lignende samarbejder 
med andre energiselskaber for at minimere egne investeringer i fiberinfrastruk-
tur.  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig selskabernes bemærkninger. Disse forhold 
indgår i styrelsens vurdering af konkurrencesituationen og vil også fremadrettet 
indgå i markedsundersøgelserne. Mere konkret vil styrelsen på baggrund af sel-
skabernes bemærkninger fremadrettet overveje, hvordan TDC’s afsætning via 
EWII’s (og eventuelle andre fiberselskabers) infrastruktur mest retvisende kan 
opgøres i forhold til beregningen af de regionale markedsandele og dækningen 
med parallel infrastruktur. 
 
Erhvervsstyrelsen har tidligere undersøgt det samarbejde, der er indgået mellem 
TDC og EWII, herunder samarbejdets karakter, faktiske indhold og eventuelle 
betydning for TDC’s forpligtelser efter teleloven til at give netadgang på en-
grosbredbåndsmarkederne. Styrelsen har dog ikke fundet sikkert grundlag for at 
konstatere, at TDC gennem samarbejdet har opnået en sådan råderet til EWII’s 
fibernet, der medfører, at TDC skal give adgang til bredbåndstilslutninger via 
EWII’s net.  
 
Erhvervsstyrelsen noterer i øvrigt, at TDC’s adgang til EWII’s fibernet ifølge 
begge selskaber ikke er eksklusiv, og at EWII gradvist – når det er teknisk mu-
ligt – vil åbne sit net for andre, samt at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 
øvrigt er oplyst om samarbejdet. 

3.10 Omtale af markedsandele i afgrænsningen af det geografiske marked  

TDC henviser til side 9 i Erhvervsstyrelsens høringsnotat over analyseudkastet: 
”Konkret finder TDC i den sammenhæng, at styrelsen har konkluderet, at 

SE/Stofas landsdækkende markedsandel på 12 pct. kan karakteriseres som ”be-
grænset”, og at dette videre har givet styrelsen anledning til at konkludere, at 

markedet er homogent fordi, ”alternative selskaber har begrænset dæknings-
grad”. Erhvervsstyrelsen angiver endvidere på samme side i den forbindelse, at: 
”Erhvervsstyrelsen har ikke vurderet og konkluderet på, hvorvidt SE/Stofas 

markedsandel på 12 pct. på landsplan kan karakteriseres som begrænset eller 
ej.” TDC bemærker hertil, at Erhvervsstyrelsen i høringsnotatet ikke fremstiller 
TDC’s bemærkninger korrekt.  
 
Erhvervsstyrelsen angav i det foregående udkast til analyse, på side 53 bl.a. et 
nationalt marked er kendetegnet ved, at der er homogene konkurrenceforhold. 
Erhvervsstyrelsen angav i den forbindelse blandt andet at, det er kendetegnende 
for et sådant homogent marked, at: ”Alternative teleselskaber enten har be-
grænset dækningsgrad og markedsandele eller (nær ved) national dækning og 

ensartede priser.” [TDC’s understregning]  
 
TDC angav herefter i den forbindelse i virksomhedens svar: ”TDC skal i den 

forbindelse henvise til side 9 i Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgræns-
ning og markedsanalyse om marked 3a, hvoraf det fremgår at en alternativ ud-
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byder (SE) har en markedsandel på 12 pct. En sådan markedsandel kan ikke ka-
rakteriseres som ”begrænset”.  
 
Herefter og slutteligt angav TDC: ”Markedsandelene opgjort nationalt indike-
rer således i sig selv, at der foreligger regionale geografiske markeder. Det er 

derfor i overensstemmelse med det ovenstående nødvendigt at undersøge tilste-
deværelsen af den alternative infrastruktur. Kun hvis en analyse heraf måtte vi-

se, at den alternative infrastruktur er begrænset, kan det fortsat være relevant at 
konstatere, at TDC besidder en stærk markedsposition i de relevante områder.”  
 
TDC har således ikke angivet, at ”styrelsen har konkluderet, at SE/Stofas lands-
dækkende markedsandel på 12 pct. kan karakteriseres som ”begrænset””. Det 
kan derimod udledes af teksten, at TDC finder, at en markedsandel på 12 pct. 
ikke er begrænset. TDC angiver således virksomhedens egen vurdering, når 
TDC anfører, at ”En sådan markedsandel kan ikke karakteriseres som ”begræn-
set”.  
 
TDC har ligeledes ikke angivet, at ”at dette videre har givet styrelsen anledning 
til at konkludere, at markedet er homogent fordi, ”alternative selskaber har be-
grænset dækningsgrad”. TDC har derimod opfordret Erhvervsstyrelsen til at fo-
retage en undersøgelse af tilstedeværelsen af den alternative infrastruktur på 
baggrund af, at SE/Stofas markedsandel indikerer, at der kan afgrænses geogra-
fiske markeder. 
 
Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at en landsdækkende markedsandel på 12 
pct. ikke i denne sammenhæng kan karakteriseres som begrænset. Styrelsen har 
imidlertid ikke lagt vægt på SE/Stofas landsdækkende markedsandel i forbin-
delse med den geografiske analyse. Styrelsen har derimod vurderet markedsan-
dele og dækning i 592 postnummerområder. Styrelsen skal i øvrigt henvise til 
svaret i afsnit 3.1 i forhold spørgsmålet om, hvorvidt der bør afgrænses geogra-
fiske markeder.  
 
I forhold til TDC’s gentagelse af opfordringen til, at styrelsen foretager en un-
dersøgelse af tilstedeværelsen af den alternative infrastruktur, skal styrelsen 
henvise til tidligere høringssvar, hvor det fremgår: 
 

”Erhvervsstyrelsen kan ikke genkende TDC’s kommentar om, at styrelsen ikke 
har taget højde for tilstedeværelsen af alternativ infrastruktur. Det er netop da-
ta herfor, der sammen med markedsandele danner grundlag for at identificere 

en række geografiske områder, hvor konkurrenceforholdene adskiller sig fra de 
øvrige områder i landet.” 

 
Dette gør sig fortsat gældende i den endelige markedsafgrænsning, hvor Er-
hvervsstyrelsen har anvendt et opdateret datasæt for bl.a. dækning med henblik 
på at identificere mere konkurrenceudsatte områder, hvor forpligtelserne over 
for TDC differentieres i forhold til resten af landet.  

3.11 Kobbernettets betydning  

TDC bemærker til det af Erhvervsstyrelsen på side 10 anførte om kobbernettets 
betydning, at det fremstår noget særegent, at Erhvervsstyrelsen vælger at undla-
de at lægge vægt på homes passed i forhold til afgrænsningen af geografiske 
markeder – når det netop er dette forhold, som skulle give TDC en særlig ”first 
mover”-fordel, som kan begrunde at pålægge TDC en stikledningsforpligtelse.  
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Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at det er i kraft af TDC’s status som 
SMP-udbyder, at selskabet er pålagt en stikledningsforpligtelse. 

3.12 Inddragelse af bundles i den geografiske analyse  

TDC bemærker, at den geografiske analyse bør omfatte en vurdering af, om der 
er forskelle i produktudbud fra region til region. Denne analyse bør omfatte en 
vurdering af, om der er forskelle i de bundlede produktudbud fra region til regi-
on. Erhvervsstyrelsen har de foreliggende udkast til markedsafgørelser i relation 
til afgrænsning af geografiske markeder imidlertid ikke inddraget det relevante 
forhold, at bredbåndsprodukter bundles med tv.  
 
Erhvervsstyrelsen angav således på side 60 i det første udkast til markedsaf-
grænsning og markedsanalyse for marked 3a, at: ”Fokus for nærværende afsnit 

er selve bredbåndsforbindelsen, og derfor ses der i det efterfølgende bort fra 
bundter, som indeholder telefoni eller tv.” TDC finder det ikke begrundet, at 
Erhvervsstyrelsen ser bort fra bundter, som indeholder telefoni eller tv. TDC 
finder derimod, at en analyse af produktudbuddet i relation til at afgrænse geo-
grafiske markeder bør omfatte en analyse af tv-produkterne. Dette så meget de-
sto mere, når Erhvervsstyrelsens konkurrencemarginmodel og prisklemmeværk-
tøj omfatter tv-produkter.  
 
Det relevante er således ikke – i relation til afgrænsning af geografiske markeder 
- om ”TDC overalt i landet har en konkurrencemæssig fordel på bredbåndsmar-
kedet i kraft af sin position på tv-markedet. Denne betragtning er/kan være rele-
vant i forhold til at fastslå, om TDC besidder en SMP-stilling i et givent område.  
Denne betragtning er omvendt ikke relevant i forhold til afgrænsningen af geo-
grafiske markeder. I forhold til afgrænsning af det relevante geografiske marked 
er det afgørende i denne sammenhæng, om der er ikke-uvæsentlige produktfor-
skelle fra region til region. Og her bør variationen i tv-udbud i bundles med 
bredbånd inddrages: Fremstår bredbånd solgt som en del af en pakkeløsning til-
strækkeligt homogene fra region til region, så vil dette tale for at afgrænse et na-
tionalt marked. Er produktudbuddet derimod mindre homogent fra region til re-
gion vil dette i hvert fald isoleret set tale for, at der kan afgrænses regionale 
markeder.  
 

TDC skal derfor opfordre til, at en undersøgelse af tv-produkterne indgår i af-
grænsningen af geografiske markeder. TDC anfører i forlængelse heraf, at enten 
bør tv-produkterne medtages i markedsundersøgelserne generelt – eller også bør 
produkterne helt udgå af undersøgelserne.  

 

Erhvervsstyrelsen er ikke enig i TDC’s synspunkter. TDC har i forbindelse 
med høringen over markedsanalysen fremført tilsvarende bemærkninger. I den 
forbindelse svarede Erhvervsstyrelsen følgene i styrelsens høringsnotat: 
 
”Såfremt Erhvervsstyrelsen fandt, at der i visse regioner fandtes en udbyder, 
der i forhold til TDC havde en konkurrencemæssig fordel som følge af udbyde-

rens position på et relateret marked, ville dette efter styrelsens vurdering være 
relevant at medtage i betragtningen. Erhvervsstyrelsen finder imidlertid ikke, at 
dette er tilfældet.” 

 

TDC har ikke peget på sådanne forhold med henblik på at underbygge selska-
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bets ønske eller kommet med konkrete eksempler på geografiske forskelle i de 
bundlede tjenester, der tilbydes på markedet. Erhvervsstyrelsen kan desuden 
konstatere at såvel TDC som alternative udbydere, der tilbyder tv i flere lands-
dele, har homogene udbud på tværs af landet.  
 
4 Analyse af konkurrencen  

4.1 Markedets udvikling 

TDC bemærker, at Erhvervsstyrelsens beskrivelse af de alternative udbyderes 
regionale og nationale produktudbud er meget mangelfuld. Som minimum ville 
det have været relevant at inkludere en beskrivelse af de rent regionale operatø-
rers produkter, bundles og priser samt en beskrivelse af Telia og Telenors tilsva-
rende produkter sammenholdt med TDC’s produkter.  
 
TDC opfordrer Erhvervsstyrelsen til at indhente oplysninger fra de regionale og 
de nationale aktører med henblik på at foretage den nødvendige kortlægning af 
produktudbuddet. I fraværet af en sådan kortlægning må det lægges til grund, at 
der er forskelle i produktudbuddet. Det forhold, at Erhvervsstyrelsen ikke har 
ladet udkastet til afgørelse omfatte den nødvendige kortlægning af produktud-
buddet kan ikke medføre, at det lægges til grund, at der ingen væsentlige for-
skelle er.  
 
Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen i forbindelse med markeds-
afgrænsningen i afsnit 2.3.5 og 2.3.6 har undersøgt, om der er geografiske vari-
ationer i priser og produktudbud. Derudover beskriver styrelsen i afsnit 3.4.4.2 
prisudviklingen på detailmarkedet. Erhvervsstyrelsen finder ikke, at der er be-
hov for en mere uddybende beskrivelse af forskellige selskabstypers produkt-
udbud. 

4.2 Priskonkurrence på detailmarkedet  

TDC mener ikke, at det er tilstrækkeligt faktuelt underbygget, når Erhvervssty-
relsen vurderer, at der primært er priskonkurrence på de højere hastigheder og 
foreslår derfor, at afsnit 3.4.4.2 om prisudviklingen på detailmarkedet udgår af 
den endelige afgørelse. TDC henviser til figur 40 i afgørelsesudkastet og be-
mærker, at den lavest observerede detailpris på 10 Mbit/s er ca. 75 pct. af 
TDC’s, mens det for 50 Mbit/s er ca. 66 pct. På den baggrund konkluderer TDC, 
at forskellen i intensiteten i priskonkurrencen hastighederne imellem er begræn-
set. Særligt når der tages højde for, at de laveste priser på 50 Mbit/s er tilbudt af 
de nystartede virksomheder Hiper og Kviknet. 
 
Det er fortsat Erhvervsstyrelsens vurdering, at der primært er priskonkurrence 
på de højeste hastigheder. Erhvervsstyrelsen er således ikke enig med TDC i, at 
afsnit 3.4.4.2 skal udgå, eller at vurderingerne i afsnittet ikke er tilstrækkeligt 
faktuelt underbygget. 
 
TDC henviser udelukkende til figur 40, og umiddelbart virker det til, at TDC 
har fokuseret på priserne i de sidste perioder af opgørelsen. Erhvervsstyrelsens 
vurderinger bygger på alle de tre figurer 40-42 i afgørelsesudkastet, ligesom 
Erhvervsstyrelsen har undersøgt udviklingen i hele den viste periode (2013H2 
til 2016H1). På den baggrund er det – som også beskrevet og begrundet i afsnit 
3.4.4.2 – Erhvervsstyrelsens vurdering, at der er større detailpriskonkurrence på 
de højere hastigheder. At virksomheder som Hiper og Kviknet vælger at træde 
ind på markedet med en prissætning, som særligt er attraktiv for de højere ha-
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stigheder, ses fra Erhvervsstyrelsens side som et udtryk for, at det netop er 
blandt dette kundesegment, at der kan konkurreres om og flyttes detailkunder. 
 
TDC bemærker yderligere, at Erhvervsstyrelsen ikke har taget højde for, at Telia 
og Telenor tilbyder samlerabatter, så de effektive priser på 10 og 20 Mbit/s er 
lavere, end hvad figur 40 viser. Endelig bemærker TDC, at pris ikke er den ene-
ste konkurrenceparameter, idet fiberselskaberne snarere konkurrerer på ha-
stighed og symmetri. 
 
Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at forbrugerne kan opnå en (samle)rabat, 
hvis de køber (bundter) flere produkter fra samme selskab. Typisk er der dog 
stor variation i selskabernes udbud af bundter, hvilket gør det sværere at lave 
prissammenligninger selskaberne imellem. Derfor har Erhvervsstyrelsen lavet 
prissammenligningen for enkeltstående bredbåndsforbindelser. Det er Er-
hvervsstyrelsens vurdering, at sammenligningen giver et godt indblik i detail-
priskonkurrencen på markedet. 
 
I forhold til TDC’s kommentar om konkurrence på hastigheder henvises til fi-
gur 42 i afgørelsesudkastet, som netop illustrerer dette. Erhvervsstyrelsen har 
fokuseret på downloadhastigheder, da det er Erhvervsstyrelsens forståelse, at 
download fortsat er den vigtigste af de to hastighedsparametre (up- og downlo-
ad). 

4.3 Konkurrencemarginmodellen 

Telenor er enig med Erhvervsstyrelsen i, at det er centralt for tjenestebaserede 
selskaber, at der er mulighed for positive indtjeningsmarginer. Men Telenor fin-
der det irrelevant for analysen, at Erhvervsstyrelsen henviser til, at tjenestebase-
rede selskaber med mere end 15 pct. i markedsandel kan opnå en positiv margin. 
Der findes således ikke længere tjenestebaserede selskaber, der er i nærheden af 
15 pct. i markedsandel. 
 
Som også bemærket ved tidligere høringer over konkurrencemarginmodellen3 
finder Erhvervsstyrelsen det i overensstemmelse med reguleringens formål, at 
denne er med til at understøtte, at alternative selskaber har en stadig ambition 
om at øge deres markedsandele. Det kan både være med til at skabe øget kon-
kurrence og øgede investeringer. Analysen er sket med udgangspunkt i tre sce-
narier, hvor REO’ens markedsandel er enten 15 eller 10 pct. Sammenholdt med 
at fx SE/Stofa og Telenor ifølge den seneste telestatistik har markedsandele på 
bredbåndsmarkedet på henholdsvis 12,2 og 6,5 pct.4, finder Erhvervsstyrelsen 
ikke de analyserede markedsandele irrelevante. 
 
I tillæg til ovenstående skal det bemærkes, at konkurrencemarginmodellen ikke 
skal anvendes ved et prisklemmetilsyn. Formålet med konkurrencemarginmo-
dellen er at give et indblik i konkurrencesituationen på det danske bredbånds-
marked, og efter Erhvervsstyrelsens vurdering lever modellen op til dette for-
mål. 
 

                                                 
3 De to høringsnotater ”Consultation note regarding the calculation module for REO’s 
cost of own network” fra hhv. 20. marts og 28. maj 2015.  
4 https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet. 
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Telenor har tidligere opfordret Erhvervsstyrelsen til at opdatere konkurrence-
marginmodellen med detailpriser fra nye udbydere på markedet, men kan kon-
statere, at dette ikke er sket. 
 
Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at formålet med konkurrencemarginmo-
dellen er at vurdere konkurrencesituationen for en REO, som skal konkurrere 
med TDC’s detailpriser. I denne sammenhæng er detailpriser fra alternative 
selskaber – herunder nye udbydere på markedet – kun relevante i det omfang, 
de påvirker TDC’s detailpriser. 
 
Udkast til markedsanalyser blev sendt i høring i oktober 2015. Da udkast til 
markedsafgørelser blev sendt i høring i juni 2016, var data i konkurrencemar-
ginmodellen ikke opdateret. Erhvervsstyrelsen vurderede på daværende tids-
punkt, at der fra oktober 2015 til juni 2016 ikke var sket så markante ændrin-
ger, at det ville føre til ændrede overordnede konklusioner.5 
 
Erhvervsstyrelsen har i forlængelse af Telenors bemærkning fundet det relevant 
at genbesøge forudsætningerne i konkurrencemarginmodellen. 
 
På indtægtssiden er ændringen i TDC’s detailpriser for de analyserede bred-
båndsforbindelser meget begrænset, mens der er sket små prisstigninger på 
bundterne, der inkluderer tv. Det trækker alt andet lige i retning af svagt for-
bedrede konkurrencemarginer. 
 
På omkostningssiden er engrosprisen for rå kobber og BSA – som tilsammen 
udgør størstedelen af engrosomkostningerne – faldet en smule. Det trækker li-
geledes i retning af forbedrede konkurrencemarginer. Modsat viser den seneste 
dataindsamling en tendens til stigende detailomkostninger og indholdsret-
tighedsomkostninger. Erhvervsstyrelsen har ikke opdateret beregningen af 
REO’ens egne netomkostninger, da effekten heraf vurderes begrænset. 
 
Samlet er der således både forhold, der trækker i retningen af forbedrede og 
forværrede konkurrencemarginer sammenholdt med analysen fra oktober 2015. 
På den baggrund er det fortsat Erhvervsstyrelsens vurdering, at der ikke er sket 
så markante ændringer i markedssituationen, at det vil føre til ændrede over-
ordnede konklusioner. 
 
Telenor henviser endvidere til Erhvervsstyrelsens kommentar, at en reduktion i 
detailprisniveauet på 10 pct. vil fjerne den positive margin. Telenor anser det for 
en mangel i konkurrencemarginanalysen, at der ses bort fra implikationer af den 
revision af kapitalforretningen (WACC), som styrelsen er i færd med at foreta-
ge.  
 

På fastnetområdet træder revisionen af WACC i kraft, når der i forlængelse af 
markedsafgørelserne træffes nye prisafgørelser. Erhvervsstyrelsen er opmærk-
som på, at dette kan føre til engrosprisforhøjelser, men dette vil i så fald blive 
afspejlet i prisklemmetilsynet. Det vil sige, at de forhøjede engrospriser vil ind-
gå i omkostningsgrundlaget ved tilsynet. 
 
TDC mener ikke, at Erhvervsstyrelsen har foretaget en tilstrækkelig markeds-
analyse til at retfærdiggøre, at tv-produkter omfattes af prisklemmetilsynet. Ef-

                                                 
5 http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59668 og 
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59670. 
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ter TDC’s vurdering følger tilføjelsen af tv-produkter direkte af, at Erhvervssty-
relsen har valgt at inkludere tv-produkter i konkurrencemarginmodellen. 
 
I udkast til markedsafgørelsen har Erhvervsstyrelsen i afsnit 1.4.1.1 beskrevet 
udviklingen i pakkeløsninger (bundter) på bredbåndsmarkedet. Erhvervsstyrel-
sen har foretaget en opdatering af figuren i forhold til afgørelsesudkastet, og 
der ses nu en faldende tendens, både når antallet af bundter og andelen af bred-
båndsabonnementer, der er en del af en bundlet tjeneste, betragtes over en år-
række (figur 6). 
 
Ser man imidlertid udelukkende på bundter, som indeholder en bredbåndsfor-
bindelse, er andelen, som også indeholder tv, steget i samme periode og udgør 
62 pct. i første halvår 2016.6 Til sammenligning udgjorde bundter med tv-
produkter ca. 53 pct. af bundterne med bredbånd andet halvår 2015. Denne type 
af pakkeløsninger har således oplevet en vækst. Som det fremgår af afsnit 
1.4.1.1, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at bundter er attraktive af flere år-
sager. Så selvom der er sket et fald i antallet af bundter de seneste perioder, er 
det Erhvervsstyrelsens vurdering, at bundter med bredbånd og tv fortsat vil ud-
gøre en betragtelig del af bredbåndsmarkedet. Dermed er selskabernes mulig-
hed for at tilbyde attraktive tv-produkter også vigtigt for konkurrencen på bred-
båndsmarkedet. 
 
I afsnit 3.6 har Erhvervsstyrelsen belyst tendenser på bredbåndsmarkedet, her-
under at de alternative selskaber kan have konkurrencemæssige udfordringer, 
når de skal tilbyde tv-tjenester på bredbåndsmarkedet. Samlet set viser mar-
kedsanalysen altså, at tv (i bundter) er vigtigt for konkurrencen på bredbånds-
markedet, men at alternative selskaber kan have konkurrencemæssige udfor-
dringer ved at levere tv-produkterne. Sammenholdt med at konkurrencemar-
ginmodellen viser, at der særligt for bundter med tv kan være konkurrencemar-
ginudfordringer, finder Erhvervsstyrelsen det berettiget, at tv-produkter omfat-
tes af prisklemmetilsynet. Det kan i forlængelse heraf bemærkes, at vurderin-
gen ikke følger alene af konkurrencemarginmodellens resultater, men at model-
lens resultater – som Erhvervsstyrelsen også har anført ved tidligere høringer – 
indgår i den samlede vurdering af konkurrencen og udformningen af de rele-
vante forpligtelser. 
 

TDC finder det yderligere problematisk, at konkurrencemarginmodellen ikke 
indeholder et mere nuanceret billede af markedssituationen på tv-markedet, her-
under inddrager OTT-tjenester, mere fleksible tv-produkter samt egentlige frit-
valgs produkter. 
 
Efter Erhvervsstyrelsens vurdering giver konkurrencemarginmodellen et til-
strækkeligt detaljeret indblik i konkurrencemarginerne på det danske bred-
båndsmarked.  
 
Formålet med konkurrencemarginmodellen er at beregne indtjeningsmarginer 
for en REO på det danske bredbåndsmarked. Ved beregningen indgår omsæt-
ning fra tillægstjenester, som fx kan være OTT-tjenester, tilvalgskanaler m.v. 
Disse indgår således i den samlede vurdering af konkurrencesituationen, men 
det er ikke formålet at beregne indtjeningsmarginer for specifikke OTT-

                                                 
6 Så vidt Erhvervsstyrelsen er bekendt, indberetter YouSee ikke tv-abonnementer solgt 
via kabel-tv-platformen til telestatistikken. Hvis YouSee indberettede disse, ville det bå-
de øge antallet af bundter og andelen af bundter med tv. 
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tjenester, mere fleksible tv-produkter eller frit-valgs produkter.  
 
For et mere nuanceret billede af markedssituationen på tv-markedet henvises til 
de relevante dele af markedsanalysen, herunder afsnit 3.6. 

4.4 Next Generation Access networks  

4.4.1 Prisregulering af NGA-produkter  

TDC er grundlæggende uenig i den priskontrolforpligtelse, som Erhvervsstyrel-
sen i de omhandlede udkast til markedsafgørelser har pålagt TDC, hvor styrel-
sens begrundelse ifølge selskabet savner en stillingtagen til en generel afløftning 
af forpligtelsen om priskontrol af NGA-produkter, specielt fiber. TDC finder, at 
styrelsens argumentation savner helhedssyn, hvor især hensynet til at investere i 
NGA-net ikke synes inddraget. TDC henviser i den forbindelse til, at styrelsen 
ikke udlægger Kommissionens henstilling om bl.a. ikke-diskrimination og om-
kostningsmodellering korrekt, og at det af styrelsens argumentation fremstår 
som om, at formålet med prisregulering af NGA-net primært er at ’øge vishe-
den’ omkring konkurrencevilkår og engrospriser.  
 
Ifølge TDC fastlægger henstillingen en balanceret mekanisme, som indebærer, 
at de regulatoriske myndigheder skal afløfte prisreguleringen af NGA-
produkter, hvis følgende omstændigheder er til stede:  
 
- ikke-diskriminations forpligtigelser i form af TRT + afhængigt af en konkret 

proportionalitetsvurdering EoI henholdsvis EoO, 

- tilstedeværelse af alternativ infrastruktur og/eller på et nationalt marked et 
reguleret kobber produkt (’anker’). 

 
Selv om Erhvervsstyrelsen i udkastet til markedsafgørelser refererer til henstil-
lingens mekanisme, finder TDC ikke, at styrelsens priskontrolforpligtelse er i 
overensstemmelse med henstillingen. TDC henviser i den forbindelse til, at sty-
relsen uden videre behandling i afgørelserne noterer, at spørgsmålet om en even-
tuel prisderegulering behandles efter en vurdering af konkurrencesituationen, 
dvs. den ”klassiske model”, der følger af telelovens bestemmelser om SMP-
regulering, og ikke efter henstillingen. TDC fremhæver hertil, at dette sker, 
selvom styrelsen indfører en TRT-test, EoO-forpligtigelser, der er et reguleret 
kobberankerprodukt tilstede på hele det nationale marked, samt at der ydermere 
i en række områder er alternativ infrastruktur tilstede. TDC bemærker i den 
sammenhæng i øvrigt, at det af Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelser 
fremgår, at styrelsen vurderer, at TDC kun er sjettestørste udbyder af UFB 
(Ultra Fast Broadband, dvs. > 100 Mb) i form af FTTH med mindre end 7 pct. 
markedsandel af totalmarkedet.  
 
TDC bemærker endelig, at Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse i ste-
det for at inddrage hensynet til NGA-investeringer tilgodeser de ikke-
investerende tjenesteudbydere, når fx:  
 
- Stikledningsforpligtigelsen uændret videreføres også uden for DONG-

området (se særskilt afsnit).  
- TDC fortsat pålægges at fremføre trafik fra decentrale fordelingspunkter til 

bagvedliggende central baseret på fiber uanset om der er kapacitet til rå-
dighed. Denne forpligtigelse øger risikoen for TDC for at blive belastet af 
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investeringer på vegne af ikke-investerende tjenesteudbydere på et område, 
hvor alternative udbydere på linje med TDC selv bør tage omkostninger og 

risiko. 
- TDC’s accesfiber fortsat prisreguleres ud fra samme model som kobber med 

yderst begrænset risikopræmie. 

- Dvs. når afgørelsesudkastet peger på, at henstillingen ganske vist skal sikre 
konkurrence, men også ’forbedre investeringsmiljøet for bredbånd’ er det 

vanskeligt at se det udmøntet i praksis.  
 
TDC finder på denne baggrund, at Erhvervsstyrelsen bør genoverveje priskon-
trolforpligtelsen under inddragelse af hensynet til incitamenter til investeringer i 
NGA. Dette bør ifølge TDC som minimum føre til en fjernelse af de særligt 
vidtgående forpligtigelser for TDC i form af stikledningsforpligtigelsen, back-
haul-forpligtigelsen uanset tilrådighedsstående kapacitet samt den direkte pris-
kontrol af TDC’s accesfiber.  
 
Erhvervsstyrelsen skal for det første bemærke, at styrelsen grundlæggende er 
uenig med TDC i, at styrelsen i sin proportionalitetsvurdering af priskontrol-
forpligtelsen skal behandle spørgsmålet om en eventuel prisderegulering af 
TDC’s NGA-produkter efter Kommissionens henstilling om bl.a. ikke-
diskrimination og omkostningsmodellering. 
 
Den mulighed for afløftning af NGA-prisregulering, som fremgår af Kommis-
sionens henstilling, forudsætter ifølge samme, at tilsynsmyndigheden samtidig 
pålægger forpligtelser om ikke-diskriminering, som er i overensstemmelse med 
EoI, samt at en række andre nærmere fastsatte betingelser (fx kobberanker, al-
ternativ infrastruktur m.m.) er til stede. Allerede fordi TDC ikke ved de om-
handlede udkast til markedsafgørelser pålægges EoI7, finder Erhvervsstyrelsen 
ikke, at der med henvisning til henstillingen kan ske en afløftning af prisregule-
ringen af TDC’s NGA-produkter. Styrelsen er således ikke enig i TDC’s ud-
lægning af, at henstillingen – nærmere bestemt bestemmelserne om prisafløft-
ning – kan finde anvendelse i tilfælde, hvor SMP-udbyderen (alene) er pålagt 
EoO-forpligtelser, også selv om disse måtte udgøre nye, skærpede krav til ikke-
diskrimination. 
 
Erhvervsstyrelsen har i markedsanalysen vurderet engrosprisreguleringen ud 
fra telelovens bestemmelser om SMP-regulering, hvor styrelsen som følge af 
konstateringen af geografiske forskelle i konkurrencepresset har fundet det be-
rettiget og proportionalt i de mere konkurrenceudsatte områder at afløfte fiber-
forpligtelsen over for TDC, herunder forpligtelsen om priskontrol. 
 
Hvad angår TDC’s bemærkning om, at selskabet alene er sjettestørste udbyder 
af UFB (Ultra Fast Broadband) og således ikke har en særlig markedsstilling, 
skal Erhvervsstyrelsen for det andet bemærke, at det i vurderingen af TDC’s 
markedsstilling er nødvendigt at se på hele markedet og ikke kun på den min-
dre del, som fiber udgør. Styrelsen skal i den forbindelse henvise til, at styrel-
sen ikke har afgrænset et separat produktmarked for UFB, jf. markedsafgræns-
ningen. 
 
Erhvervsstyrelsen er ikke enig med TDC i, at styrelsen fremfor at inddrage 
hensynet til NGA-investeringer tilgodeser de ikke-investerende tjenesteudbyde-

                                                 
7 Jf. i øvrigt Erhvervsstyrelsens høringsnotat over markedsanalyserne.  
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re. TDC har i den forbindelse bl.a. anført, at stikledningsforpligtelsen viderefø-
res uændret også uden for DONG-området. Dette er ikke korrekt, hvorfor sty-
relsen skal henvise til styrelsens svar under afsnit 5.1.8. 
 
For så vidt angår TDC’s bemærkninger til, at selskabet fortsat forpligtes til at 
fremføre trafik fra decentrale fordelingspunkter til en bagvedliggende central 
baseret på fiber, er det – som detaljeret begrundet i afgørelsesudkastet – Er-
hvervsstyrelsens opfattelse, at forpligtelsen skal ses som en vigtig del i redukti-
onen af de adgangsbarrierer, der eksisterer i forbindelse med netadgang til såvel 
kobber- som fibernettet. Det fremgår imidlertid også af afgørelsesudkastet, at 
styrelsen i de situationer, hvor fx omkostningerne forbundet med en udvidelse 
af kapaciteten ikke står mål med det kundegrundlag, der efterfølgende vil kun-
ne udnytte udvidelsen, ikke vil betragte anmodninger om netadgang som rime-
lige. Det er således styrelsens opfattelse, at der i afgørelsesudkastet – i sam-
menhæng med de øvrige indskrænkninger i TDC’s forpligtelser – netop er taget 
(og konkret vil kunne tages) et hensyn til TDC’s risiko/investeringer og at for-
pligtelsen derfor er proportional. 
 
I relation til TDC’s bemærkninger om, at selskabets accesfiber fortsat prisregu-
leres ud fra samme model som kobber, skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at sty-
relsen som bekendt er ved at revidere principperne for WACC-beregningen for 
telemarkedet i Danmark. Som en del af revideringen revurderes risikopræmien 
på NGA-net. I første udkast til rapport foreslog styrelsen en fordobling (fra 1 til 
2 procentpoint) af den nuværende risikopræmie på fiberinfrastruktur uden for 
DONG-området. Hensynet her var bl.a. at understøtte investeringerne i NGA-
infrastruktur yderligere. Som Erhvervsstyrelsen også argumenterer for i udkast 
til rapport, finder styrelsen – bl.a. med udgangspunkt i Kommissionens NGA-
henstilling – at der ikke er belæg for at pålægge øvrig NGA-infrastruktur et til-
læg ved WACC-beregningen. 
 
På opfordring fra bl.a. TDC har Erhvervsstyrelsen bedt konsulentfirmaet WIK 
komme med en uvildig vurdering af styrelsens udkast til rapport om revidering 
af WACC-beregningen, herunder styrelsens forslag til NGA-risikopræmie. 
WIK er enig i Erhvervsstyrelsens tilgang. 

4.4.2 Offentlig støtte til udrulning af NGA-net  

Dansk Energi og SE/Stofa ønsker, at analysen af offentlig støtte til bredbånd i 
afsnit 3.5.4 også skal omfatte den statslige bredbåndspulje, da støttebeløbet i 
bredbåndspuljen er større end i den kommunale case, der behandles i analysen. 
SE/Stofa mener, at der er stor risiko for, at bredbåndspuljen påvirker markedet 
negativt. 
 
Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen har ønsket at beskrive for-
dele og ulemper for konkurrencen af offentlig støtte til udrulning af NGA-net. 
Formålet har ikke været at foretage en analyse af alle de vigtigste statsstøttede 
bredbåndsprojekter, men at illustrere de fordele og udfordringer statsstøtte kan 
give for konkurrencen. Analysen er på denne baggrund foretaget med udgangs-
punkt i en konkret case – Ringkøbing-Skjern Kommunes bredbåndsudbud. 
Denne case er valgt, da projektet er blandt de mest ambitiøse af sin slags, har 
skabt betydelig opmærksomhed, men også været genstand for kritik for at ska-
de konkurrencen. Udbuddet blev afsluttet i 2015. 
 
Tilskud fra den første bredbåndspulje er først blevet tildelt i december 2016, og 
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de præcise engrosvilkår herunder priserne for engrosadgangen vil først senere 
blive fastlagt på baggrund af kommercielle forhandlinger mellem selskaberne. 

4.5 Tendenser på bredbåndsmarkedet  

Dansk Energi og SE/Stofa udtrykker tilfredshed med Erhvervsstyrelsens frem-
stilling af de konkurrencemæssige udfordringer der er på bredbåndsmarkedet i 
forhold til at kunne tilbyde tv-relaterede tjenester.  
 
Dansk Energi vurderer, at Erhvervsstyrelsens beskrivelse af problemstillingerne 
og de negative konsekvenser for konkurrencen er velbeskrevet og dækkende. 
Dansk Energi savner dog, at Erhvervsstyrelsen fremkommer med forslag til løs-
ning af de konkurrencemæssige udfordringer (fremføring af tv-signal og ind-
hentning af tv-rettigheder til konkurrencedygtige priser) og ser derfor gerne, at 
sådanne initiativer på tv-området indgår i fremtidige markedsanalyser. 
 
SE/Stofa påpeger vigtigheden af, at adressere tv-markedet, hvis konkurrencen 
på bredbåndsmarkedet skal forbedres og finder, at Erhvervsstyrelsen bør være 
mere eksplicit, såfremt styrelsen konstaterer, at der er behov for et indgreb, men 
ikke har mandat til et sådant. 
 
TDC finder ikke Erhvervsstyrelsens fremstilling af tendenserne på bredbånds-
markedet fyldestgørende og korrekt. TDC finder, at det er i uoverensstemmelse 
med styrelsens oplysninger andetsteds, når styrelsen angiver, at detailkunderne i 
stigende grad indkøber bredbånd sammen med tv. TDC finder i den sammen-
hæng ikke, at afsætningen af bundles på 25 pct. kan betegnes som ”en stor del”. 
TDC bemærker i tillæg hertil, at de nye regler i bl.a. lejeloven om ”frit valg af 
tv” er trådt i kraft pr. 1. juli 2016, hvormed kunderne har fået større frihed til at 
vælge tv-udbyder. TDC bemærker også, at selskaber som Kviknet og Hiper, der 
agerer som data-only-udbydere, har gjort deres indtog på markedet. TDC finder, 
at analysen bør afspejle disse forhold.  
 
TDC finder videre, at styrelsen har set bort fra muligheder for at bundle bred-
bånd med andre tjenester og ensidigt fokuseret på bundling med tv.  
 
TDC finder desuden, at styrelsen har undervurderet intensiteten i den udvikling, 
der sker væk fra flow-tv. TDC henviser til, at selskabets egne tal for YouSee’s 
tv-kunder viser en nedmigrering i og fravalg af flow-tv, hvilket ifølge TDC 
skyldes en øget anvendelse af OTT/streaming-tjenester. 
 
I forhold til opfordringerne fra Dansk Energi og SE/Stofa om at inddrage initia-
tiver på tv-området eller som minimum konstatere, at der er udfordringer, som 
ligger uden for styrelsens kompetenceområde, skal Erhvervsstyrelsen henvise 
til Erhvervsministeriets konkurrenceanalyse på bredbåndsmarkedet fra efteråret 
2014, hvori der er behandlet problemstillinger, der ligger uden for kompetence-
området for den uafhængige telemyndighed. I forhold til selve fremføringen af 
tv-signalet, har det været styrelsens intention at vurdere, om den nuværende 
forpligtelse over for TDC om at tilbyde multicast forsat skal gælde.  
 
I forhold til TDC’s bemærkninger om, at Erhvervsstyrelsen bør betragte bund-
les i en bredere sammenhæng fremfor alene at betragte bundling med tv, skal 
Erhvervsstyrelsen henvise til høringsnotatet over analyseudkastene, hvor TDC 
fremførte samme argumentation. Styrelsen er enig med TDC for så vidt, at der 
er en række andre tjenester, som det også kan være relevant at kunne tilbyde.  
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Styrelsen bekendt er der imidlertid ikke andre tjenester, hvor der kræves en ad-
gang til et accessorisk engrosprodukt for at kunne levere en given detailtjene-
ste. Det er således alene i forhold til fremføring af flow-tv, at TDC har en kon-
kurrencemæssig fordel i at kunne anvende multicast, og det er derfor alene 
bundling med tv, som styrelsen har vurderet med henblik på at undersøge, om 
det er nødvendigt at pålægge TDC at give adgang til denne funktionalitet. 
 
Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse tilføje, at styrelsen har taget TDC’s 
bemærkninger både i forhold til frit valg og i forhold til fremkomsten af data 
only-udbydere til efterretning og har på baggrund af bemærkningerne opdateret 
analysen. Såfremt data only-forretningsmodellen slår yderligere igennem, vil 
dette selvsagt få betydning for styrelsens vurdering af, hvorvidt der er behov 
for en multicast-forpligtelse fremadrettet. På nuværende tidspunkt er det dog 
for tidligt at vurdere dette. 
 
I forhold til TDC’s bemærkninger relateret til Erhvervsstyrelsen vurdering af 
omfanget og udviklingen i bundles med bredbånd og tv, er det fortsat styrelsens 
vurdering, at data taler for, at muligheden for at kunne tilbyde tv, er vigtig for 
selskaber, der ønsker at konkurrere på bredbåndsmarkedet, jf. styrelsens svar 
under afsnit 4.3. Styrelsen hæfter sig desuden ved, at TDC’s egen afsætning af 
(flow-)tv-tjenester til bredbåndskunder (IPtv-abonnementer, der styrelsen be-
kendt alene tilbydes til kunder med en bredbåndsforbindelse fra TDC på sam-
me platform) har været stigende gennem hele perioden. 
 
Samlet set finder styrelsen, at analysen med de ovenfor nævnte ændringer er 
dækkende for markedsudviklingen. 
 
Styrelsen har i afgørelserne fundet anledning til at foretage en præcisering, så-
ledes at det i lighed med de gældende afgørelser fra 2012 fremgår eksplicit, at 
TDC bl.a. skal give adgang til multicast-funktionaliteten. Det gælder både i re-
lation til lokal og central virtuel adgang. 
 
5 Forpligtelser 

5.1 Forpligtelse om netadgang 

5.1.1 Ændrede rammer for brug af vectoring 

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 detail-
kunderne efterspørger de høje hastigheder. 
 
TDC er enig i, at TDC bør have mulighed for at stille afsætningskrav for at imø-
dekomme anmodninger fra alternative teleselskaber om at vectorisere lokationer 
i de geografiske områder, som er defineret i afsnit 2.4. TDC finder det dog hen-
sigtsmæssigt, om afsætningskravet kan defineres som et antal linjer fremfor som 
en andel af de til lokationen knyttede linjer.  
 
TDC finder derfor, at muligheden for at kræve en medbetaling fra den, der an-
moder om vectorisering, f.eks. ved at stille et krav om afsætning, ikke bør være 
begrænset til de områder, der er defineret i afsnit 2.4, men bør gælde mere gene-
relt. Såfremt muligheden for at kræve merbetaling gælder mere generelt, vil 
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TDC undgå at blive tvunget til at vectorisere punkter, hvor der på grund af al-
ternativ infrastruktur ikke er noget behov for vectorisering. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der generelt bør være fastlagt et mini-
mumsaftag på 10 %, som anført i udkast til afgørelse, men vil på baggrund af 
TDC’s bemærkninger tilrette afgørelsen, så der gælder et fast minimumsaftag 
på 10 linjer. 
 
Samtidigt vil styrelsen fastholde begrænsningen for udstrækningen af kravet 
om minimumsaftag til det geografisk afgrænsede område, idet et sådan krav 
netop er begrundet i, at TDC ikke der finder potentiale for vækst og dermed får 
mulighed for at dele investeringsrisikoen med det eller de pågældende alterna-
tive selskaber. 
 
Telenor henviser til side 207-208 i afgørelsesudkastet for marked 3a, hvor det 
fremgår, 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 fore-
kommer ganske rimelige. I tilknytning til disse kriterier angives for centraler 
dog det ekstra undtagelseskriterium, at TDC også kan undtage centraler fra op-
gradering 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 der-
med 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).  
 

Erhvervsstyrelsen er enig med Telenor i, at hverken TDC eller alternative tele-
selskaber i de pågældende situationer skal kunne initiere brugen af vectoring på 
centraler med mere end 500 BBR-adresser med en dæmpning på mindre end 10 
dB, med mindre der er enighed herom mellem branchens parter.  
 
Dette vil blive præciseret i den endelige afgørelse. 

5.1.2 Netadgang til delstrækninger og nedlukning af kobberstræknin-

ger  

Telia og SE/Stofa er enig i, at det ikke længere er proportionalt at pålægge TDC 
en forpligtelse til at give netadgang til delstrækninger mellem fremskudte ind-
koblingspunkter og slutkundeadresser. 
 
Hiper bemærker, at set i forhold til de muligheder, der findes med BSA- og 
VULA-produkterne, er det efter Hipers vurdering ikke problematisk, at adgan-
gen til rå kobber begrænses på delstrækninger og eventuelt også på mindre cen-
traler, hvor vectoring er muligt.  
 
Telia og Telenor adresserer i udkast til afgørelse – i forbindelse med styrelsens 
ophævelse af adgang til delstrækninger – en foreslået ændring af varslingen for 
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ophør af adgang til mellemstrækninger mellem fremskudt indkoblingspunkt og 
den bagvedliggende central fra at være fem år og til at følge de almindelige reg-
ler for varsling.  
 
Telenor opfordrer Erhvervsstyrelsen til at være meget påpasselige med ikke at 
åbne op for nedlæggelse af mellemstrækninger, der får konsekvens for tilgænge-
lighed af helstrækninger (der jo også består af mellemstrækninger). Erhvervssty-
relsen opfordres således til at sikre at det kortere varsel, med henvisning til de-
regulering af delstrækninger, ikke indebærer nogen konsekvens for antallet af 
helstrækninger. 
 
Telia bemærker, at hvis nedlæggelse af sådanne mellemstrækninger medfører, at 
også helstrækninger påvirkes, vil dette kunne have meget indgribende konse-
kvenser for Telias bredbåndsforretning, herunder navnlig Telias brug af egne 
DSLAM’er. 
 
Erhvervsstyrelsen er enig med selskaberne i, at i de tilfælde, hvor en mellem-
strækning i realiteten udgør en del af en helstrækning, vil der fortsat være be-
hov for et langt varsel. Erhvervsstyrelsen vil derfor på baggrund af ovenstående 
bemærkninger indarbejde en undtagelse til nedsættelsen af varslet på fem år for 
så vidt alternative udbydere anvender linjer på mellemstrækningerne som en 
del af en helstrækning. 

5.1.3 National opsamling af trafik i kobbernet 

TDC bemærker, at en forpligtigelse til national opsamling af trafik er uproporti-
onal. Det skyldes, at eneste argument synes at være Telenors henvisning til sær-
lige vanskeligheder på Bornholm. Det er ifølge TDC ikke rimeligt, at et enkelt, 
lokalt problem for en enkelt operatør bruges som begrundelse til at pålægge et 
generelt nationalt krav. 
 
TDC opfordrer Erhvervsstyrelsen til at lade denne forpligtelse bortfalde.  
 
Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at det er vigtigt af hensyn til konkurren-
cen, at udbydere har mulighed for at få transporteret opsamlet BSA- og VULA-
trafik med henblik på national opsamling. Af denne årsag undersøgte styrelsen 
i forbindelse med høring over analysen, om der var behov for produktet natio-
nal opsamling. Der fremkom som anført ovenfor kun bemærkninger om et 
konkret behov for dette produkt fra en enkelt udbyder (Tenenor). Dette behov 
tog udgangspunkt i et særligt lokalt problem.  
 
Det er Erhvervsstyrelsen opfattelse, at der ud fra proportionalitetshensyn ikke 
på denne baggrund er tilstrækkelig basis for at pålægge TDC en forpligtelse om 
at stille national opsamling til rådighed. 
 
Erhvervsstyrelsen vil derfor i den endelige afgørelse justere netadgangsforplig-
telsen, således at TDC ikke vil være forpligtet til at stille et nationalt opsamlet 
kobberbaseret eller fiberbaseret virtuelt netadgangsprodukt til rådighed. 

5.1.4 Udfasning af kobberbaseret BSA 

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. 
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Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at afgørelsen vil træde i kraft 3 måneder 
efter offentliggørelse. Herudover gælder for så vidt angår indgåelse af kontrak-
ter m.v. almindelige formueretlige regler, herunder krav om rimelighed i fast-
lægning af varsler. 
 
Herudover gør Erhvervsstyrelsen opmærksom på, at det følger af afgørelsesud-
kastet (og den endelige afgørelse), at TDC udover migrering af enkeltkunder 
også er forpligtet til at tilbyde migrering for en gruppe af detailkunder samtidig 
(massemigrering eller bulk-migrering). Migrering skal i øvrigt, uanset hvilket 
produkt, der migreres til, og uanset om der er tale om migrering af en enkel el-
ler en gruppe af detailkundeforbindelser, ifølge afgørelsesudkastet ske på rime-
lige og ikke-diskriminerende vilkår. 

5.1.5 Netadgang til TDC’s fibernet 

SE/Stofa støtter, at TDC’s netadgangsforpligtelse på fiber bortfalder i konkur-
renceudsatte 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. 
 
Telia finder den begyndende deregulering af TDC meget bekymrende. Den fo-
reslåede deregulering er efter Telias vurdering tilsyneladende en konsekvens af, 
at det danske bredbåndsmarked er ved at blive opdelt i en række geografisk af-
grænsede områder, hvor lokale fiberselskaber i nogle områder i praksis er ved at 
opnå en monopollignende status. Således viser Erhvervsstyrelsen markedsun-
dersøgelser, at TDC og lokale fiberselskaber opdeler det danske marked i for-
hold til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser.   
 
Uanset 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 ef-
ter Telias opfattelse en ganske stor risiko for, at konkurrencen fuldstændigt un-
dermineres på det danske fastnetbredbåndsmarked. Dette skyldes dels, at kob-
bernettet 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.  
 
På den baggrund skal Telia anmode Erhvervsstyrelsen om at forholde sig til, 
hvordan denne mere eller mindre koordinerede opdeling af det danske bred-
båndsmarked kan modvirkes af SMP-reguleringen, i stedet for – som det er til-
fældet med den foreslåede deregulering af TDC i de udvalgte postnummer-
områder – at understøtte denne udvikling til skade for konkurrencen. 
 
Erhvervsstyrelsen har i udkastet til afgørelse lagt TDC’s udbygningsplaner til 
grund. Planerne viser en meget begrænset aktuel udbygning med fiber i de ud-
valgte postnummerområder, og der er derfor ikke for fiber fundet anledning til 
at pålægge TDC en adgangsforpligtelse. 
 
Samtidigt er det styrelsens opfattelse ud fra de generelt afsatte hastigheder på 
det danske bredbåndsmarked, at kobberbaserede NGA-produkter stadig i stor 
udstrækning udgør et alternativ til fiberbaserede NGA-produkter.  
 
På denne baggrund er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der inden for mar-
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kedsundersøgelsens tidshorisont vil være adgangsmuligheder for alternative 
udbyder med henblik på et konkurrencebaseret udbud af bredbåndstjenester. 
 
Telenor stiller sig stadig uforstående overfor, at Erhvervsstyrelsen kan konklu-
dere 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 udvik-
ling ikke i overensstemmelse med hensigterne.  
 
Kobberinfrastrukturen er alene tilfredsstillende for kundesegmenter uden behov 
for høje båndbredder, mens fiber imødekommer kunderne over hele behovsska-
laen. 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 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 konkurren-
cen 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 de-
regulering. 
 
Resultatet af den vej Erhvervsstyrelsen har valgt at gå med dette udkast til mar-
kedsafgørelse, er ifølge Telenor, at detailkunderne får færre tidsvarende pro-
duktudbud at vælge imellem og indenfor en kortere årrække må det forventes, at 
der er områder med de facto monopoler bestående af lokale fiberselskaber. 
 
Vedrørende Telenors bemærkninger omkring deregulering af TDC’s fiber hen-
vises til styrelsens svar ovenfor. 
 
Med muligheden for at anmode TDC om at vectorisere i de fiberderegulerede 
områder kan Telenor initiere en opgradering af kobberinfrastrukturen. Herud-
over er det styrelsens forståelse, at TDC gradvist (ved nyindkøb og kortskift) 
vil foretage en opdatering til Vplus/V35. Det er på den baggrund Erhvervssty-
relsens vurdering, at Telenor – og andre selskaber, der baserer bredbåndsudbud 
på adgang til TDC’s net – vil være i stand til at konkurrere på udbud af bred-
båndsforbindelser med højere hastigheder. 

5.1.6 Netadgang til TDC’s fibernet baseret på G.PON  

TDC er enig i, at en forpligtelse til at opsætte en splitter i et fordelingspunkt og 
herefter fremføre trafikken fra dette punkt til et bagvedliggende mere centralt 
beliggende punkt, kan være et relevant alternativ til samhusning.  
 
TDC bemærker hertil, at G.PON-teknologi imidlertid ikke alene anvendes i 
punkt-til-multipunktnet, men også i fordelingspunkter ved siden af aktivt udstyr 
og hvor alternative udbydere har mulighed for at få samhuset splittere og aktivt 
udstyr.  
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TDC finder derfor, at en forpligtelse til at opsætte splittere bør afgrænses, så 
TDC ikke i ét og samme punkt skal tilbyde flere alternative samhusningspro-
dukter.  
 
Vedrørende TDC’s bemærkninger om at begrænse forpligtelsen om samhus-
ning til ét produkt er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der på fiberplatfor-
men afhængigt af den konkrete situation kan være behov for forskellige sam-
husningsprodukter, men at rimeligheden af en anmodning herom må vurderes i 
det enkelte tilfælde.  
 
Herudover kan Erhvervsstyrelsen henvise til branchesamarbejdet i VULA-
forum, hvor der bl.a. pågår drøftelser med henblik på udnyttelse af samhus-
ningsforpligtelsen til at opnå et begrænset antal fælles anvendelige løsninger. 
 
TDC bemærker endvidere, at det i Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørel-
ser fremgår, at TDC er ved at skifte fra punkt-til-punkt til punkt-til-multipunkt i 
FttH-nettet, men at dette ikke som beskrevet i afgørelserne kan udledes af, at 
TDC i højere grad anvender G.PON-teknologi. Det skyldes, at G.PON-
teknologien benyttes med splittere i fordelingspunkter som alternativ til aktivt 
udstyr. 
 
Erhvervsstyrelsen er enig i, at den underliggende infrastruktur – ved tilpasning 
af udstyret i fordelingspunkterne – generelt vil kunne anvendes både med hen-
blik på fremføring af punkt-til-punkt tjenester og punkt-til-multipunkt tjenester. 
Herudover er det styrelsens forståelse, at TDC i stadig større udstrækning be-
nytter G.PON-teknologi ”ovenpå” selskabets fiberkabelnet. 
 
SE/Stofa er enig i forpligtelsen til adgang til TDC’s fibernet. Det er ifølge 
SE/Stofa afgørende med mulighed for adgang til et råt fiberprodukt. Løsningen 
med en splitter, som er drøftet i VULA-fiberforum, 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- in-
frastruktur. 
 
Vedrørende en eventuel pligt for TDC til at sikre plads til opsætning af splittere 
til alternative teleselskaber er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at et sådant 
krav i givet fald vil skulle indeholdes inden for netadgangsforpligtelsen. Et vig-
tigt aspekt i denne forbindelse vil være incitamentet for TDC til at udbygge sel-
skabets net, og her vil et generelt krav om inkludering af kapacitet med henblik 
på en eventuel senere udnyttelse fra alternative udbydere kunne have en negativ 
virkning. 
 
Derimod gives der med afgørelsesudkastet forskellige muligheder for at udnyt-
te det eksisterende og kommende udbyggede net på en for alternative selskaber 
hensigtsmæssig måde, herunder i form af et særligt netadgangsprodukt, der in-
debærer, at TDC opsætter den nødvendige splitter. Dertil kommer muligheder-
ne omkring virtuel samhusning.  
 
Telenor kvitterer 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. Hiper finder det glæde-
ligt, 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-
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infrastruktur til et begrænset antal husstande. Såvel Telenor som Hiper peger 
dog på, at det er afgørende, hvordan produktet fremadrettet prissættes. 
 
Hiper noterer endelig med tilfredshed, at Erhvervsstyrelsen ikke har lagt særlig 
vægt på hensynet til muligheden for at transportere DVB-C signaler over fiber.  
 
Hvad angår prissætningen af samhusningsprodukterne vil dette blive behandlet 
i forbindelse med styrelsens LRAIC-prisfastsættelse. 
 
Vedrørende Hipers bemærkning om, at ”hosted splitter” er én af flere mulighe-
der, og det er vigtigt, at mulighederne holdes åbne og de alternative operatører 
inddrages i arbejdet med at finde andre løsninger, der kan vise sig lige så gode 
eller bedre, er det styrelsens opfattelse, at muligheden for at fremsætte en rime-
lig anmodning samt for at benytte VULA-Forum som platform for drøftelser og 
aftaler omkring nye løsninger vil kunne danne grundlag for sådanne nye løs-
ninger. Afgørelsen udelukker ikke dette. 

5.1.7 Central virtuel netadgang til TDC’s 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. 
 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at der for at få adgang til båndbredder på op 
mod 1000 Mbit/s på fiber BSA vil være mulighed for at fremsætte en rimelig 
anmodning herom. Ved en vurdering af rimeligheden vil det konkrete efter-
spurgte produkt skulle ses i forhold til adgangsforpligtelsen og TDC’s mulig-
hed for at stille det til rådighed.  
 
I øvrigt kan der henvises til oplysninger fra TDC om lancering af nye hastighe-
der på fiber bredbånd på op til 1000 Mbit/s fra februar 2017. I den forbindelse 
har styrelsen med henblik på en hurtig indførelse forkortet den konkurrence-
fremmende innovationsperiode, som i udgangspunktet er 6 måneder, og som 
forpligter TDC til inden for perioden at undlade afsætning af et givent NGA-
produkt. TDC lancerede produkterne den 27. februar 2017. 

5.1.8 Etablering af fiberstikledninger 

TDC har anført en række bemærkninger til forpligtelsen om etablering af fiber-
baserede stikledninger i relation til proportionalitet, NGA-investeringer og tek-
nologineutralitet. 
 
I relation til proportionalitet anfører TDC, at selskabet uden for DONG-området 
anlægger fiber på lige fod med andre operatører i større eller (især) mindre ud-
strækning. Det følger heraf, at den særlige og bebyrdende forpligtigelse som 
stikledningsforpligtigelsen er, ud fra logikken i begrundelsen i udkastet til mar-
kedsafgørelsen, må anses for at være uproportional uden for DONG-området. 
 
TDC finder derfor, at Erhvervsstyrelsen bør justere stikledningsforpligtigelsen 
både med hensyn til geografisk udstrækning og omfang, jf. nedenfor.  
 
Erhvervsstyrelsen har forstået, at TDC læser forpligtigelsen således, at den er 
tilrettelagt i forhold til mulige konkurrenceproblemer i et allerede etableret fi-
beraccesnet, og at det deraf ikke kan udledes, at en tilsvarende forpligtigelse vil 
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være relevant eller retfærdiggjort uden for det givne DONG-område, hvor TDC 
netop ikke har et omfattende fiberaccesnet, der ’blot’ mangler de sidste 30 me-
ters tilslutning. 
 
Erhvervsstyrelsen har i begrundelsen for forpligtelsen anført, at ”Forpligtelsen 
er dog også aktuel uden for Nordsjælland i takt med, at TDC måtte træffe be-
slutning om at tilbyde fiberbaserede bredbåndsforbindelser til detailkunder og 

derfor etablerer fiberfordelingspunkter uden for DONG-området”.  
 
Formålet med forpligtelsen er at give adgang til TDC’s fiberaccesnet for alter-
native selskaber på lige fod med TDC selv, idet TDC udpeges som udbyder 
med stærk markedsposition. Forpligtelsen er derfor også gældende uden for 
DONG-området, i det omfang TDC udbygger sit fibernet her. Da det typisk ik-
ke vil være rentabelt at etablere parallel fiberinfrastruktur, vil TDC, såfremt 
selskabet får mulighed for at etablere fiberforbindelser til detailkunder uden at 
være forpligtet til at give adgang hertil, kunne etablere en base af fiberkunder 
og dermed opnå en ”first mover”-fordel i de pågældende områder.  
 
Erhvervsstyrelsens analyse har dog vist, at der er grundlag for at begrænse for-
pligtelsen. Forpligtelsen til at etablere fiberbaserede stikledninger finder selv-
sagt ikke anvendelse i de mere konkurrenceudsatte områder, idet fiberadgangs-
forpligtelsen ophæves, ligesom forpligtelsen ikke finder anvendelse i forhold til 
etablering af fiberstikledninger til ejendomme, hvortil et alternativt selskab al-
lerede har etableret en sådan stikledning.  
 
Forpligtelsen er således rettet mod områder, hvor TDC har etableret en fiberin-
frastruktur i form af fiberdistributionspunkter, hvortil der er tilsluttet eller kan 
tilsluttes fiberstikledninger, uden at nærmere udbygning eller opgradering er 
nødvendig, jf. markedsafgørelsens præcise formulering. Dermed vil selskabets 
udbygning af backbonenettet uden klargøring af fiberfordelingspunkter ikke 
være dækket. Det betyder, at TDC stadig vil kunne udbygge kobbernettet uden 
risiko for at aktualisere fiberstikledningsforpligtelsen, idet kobberfordelings-
punkter ikke er klargjort til fiberaccestilslutning og dermed ikke vil være om-
fattet af forpligtelsen. 
 
Det er således styrelsens opfattelse, at forpligtelsen på denne måde på en afba-
lanceret måde regulerer adgang til TDC’s fiberaccesnet. 
 

TDC finder derudover, at Erhvervsstyrelsens udkast mangler et samlet helheds-
syn på, hvordan NGA-udrulning fremmes og hvordan behovet for NGA-
investeringer tilgodeses. Sådanne investeringer vil med forpligtigelsen i de til-
fælde, hvor der endnu ikke er markedsmæssigt grundlag for at foretage den en-
delige fibertilslutning, risikere at udløse en forpligtigelse til at foretage ikke-
rentable investeringer på vegne af andre operatører, der så uden egen risiko kan 
afprøve markedet og muligvis opbygge en forretning, muligvis efterlade TDC 
med en fejlinvestering. TDC vil dermed være tilskyndet til ikke at foretage inve-
steringer i moderne højhastighedsinfrastruktur, mens alternative operatører til-
skyndes til at undlade egne investeringer.  
 
TDC finder derfor, at forpligtigelsen bør ændres til kun at gælde i DONG-
området. 
 
Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at TDC alene er forpligtet til at etablere 
stikledninger i områder, hvor TDC udbyder – eller planlægger at udbyde – fi-
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berbaserede bredbåndstjenester til detailkunder. Som anført ovenfor har Er-
hvervsstyrelsen endvidere i forpligtelsen undtaget de mere konkurrenceudsatte 
områder samt fiberstikledninger til ejendomme, hvortil et alternativt selskab al-
lerede har etableret en sådan. 
 
Da TDC i øvrigt som vertikalt integreret udbyder har udsigt til at få dækket si-
ne omkostninger til fibernettet, uanset om det udlejes til andre operatører eller 
til TDC's egen detailforretning, er styrelsens ikke enig med TDC i, at dette in-
debærer et negativt incitament til at foretage sådanne investeringer. 
 
Endelig anfører TDC, at selskabet i tidligere høringssvar har redegjort for, at fi-
berstikledningsforpligtigelsen først bør tages i anvendelse, hvor der ikke er an-
den relevant infrastruktur – uanset hvilken teknologi, denne infrastruktur er ba-
seret på. Hvis der er etableret en coax-tilslutning til en adresse, har alternative 
operatører efter bestemmelserne i den frivillige kommercielle aftale herom ad-
gang til et avanceret BSA-produkt, og det vil derfor være uproportionalt at på-
lægge TDC at finansiere en yderligere fibertilslutning parallelt med coax-
adgangen.  
 
TDC finder derfor, at forpligtigelsen bør derfor justeres således, at TDC kan op-
fylde forpligtigelsen ved at stille sit ’data-only’ coax produkt til rådighed, hvis 
der er etableret en coax-forbindelse til en given adresse. 
 
Erhvervsstyrelsen er af den opfattelse, at adgang til TDC’s ”data only” coax-
BSA-produkt ikke kan erstatte adgang til en fiberstikledning. Begrundelsen 
herfor er bl.a., at coax i høj grad er et delt medium og derfor ikke kan leveres i 
ubundtet form. Dermed vil muligheden – i tilfælde af at en coax-BSA ville 
kunne erstatte en fiberstikledning – for at udnytte adgangen til TDC’s fibernet 
eller erstatninger herfor blive formindsket betydeligt. 
 
Dermed er det styrelsens opfattelse, at der er afgørende forskelle mellem fiber 
og coax, således at disse i denne sammenhæng ikke fuldt ud kan erstatte hinan-
den. 

5.1.9 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 vurde-
rer, det er proportionalt at pålægge en forpligtelse til netadgang. Erhvervsstyrel-
sen 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 la-
bels (Fullrate), når de benytter sig af kabel-tv-nettet til at udbyde bredbånd. 
 
Telenor finder, at Erhvervsstyrelsens beslutning om at deregulere TDC’s kabel-
tv-net er særdeles overraskende, og må skyldes at Erhvervsstyrelsen allerede til-
bage i sommeren 2015 stillede TDC i udsigt, at selskabets proklamerede åbning 
for engrosadgang til data-only på kabel-tv-nettet, ikke ville blive underlagt regu-
lering i en årrække. Telenor finder beslutningen om ikke at ville sikre regulerede 
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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 tilveje-
bringe den fornødne hjemmel i de kommende markedsafgørelser til at kunne 
gribe ind om nødvendigt. Ifølge Telenor har Erhvervsstyrelsen nu sikret sig selv 
færre regulatoriske værktøjer end tidligere og har de facto overladt reguleringen 
til TDC selv.  
 
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 sik-
ret at produktet data-only omsider har kunnet lanceres, så burde der ikke længe-
re være hindringer i vejen for, at produktet naturligvis bliver omfattet af engros-
reguleringen, 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 samti-
digt køb af tv-pakker. Konsekvensen af den nu helt manglende regulering er 
ifølge Telenor, at TDC nu selv fastsætter alle de vilkår, som netadgangsforplig-
telsen, 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 betragt-
ning, at det erfaringsmæssigt er i den første tid efter et engrosprodukt er lance-
ret, at der er størst behov for en myndighed, der har de fornødne værktøjer til at 
kunne afhjælpe udfordringer. Hvordan vil Erhvervsstyrelsen fremadrettet hånd-
tere tvister mellem alternative udbydere og infrastrukturejeren?  
 
Som et væsentligt eksempel på de forhold som Telenor havde forventet at Er-
hvervsstyrelsen ville adressere i forbindelse med nærværende markedsafgørelse 
er størrelsen af det marked, som åbningen af kabel-tv-nettet omfatter. Som be-
kendt 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. Når Erhvervsstyrelsen i nærvæ-
rende markedsafgørelse lægger op til en deregulering af netadgangsforpligtel-
sen, mister Erhvervsstyrelsen desværre helt muligheden for at sikre 
konkurrence på de dele af kabel-tv-nettet, der ikke blev åbnet op for med lance-
ringen 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 mini-
mum sikrer at kabel-tv-nettet fortsat er reguleret på et niveau, der giver Er-
hvervsstyrelsen mulighed for hurtigt at kunne gribe ind, hvis TDC ikke efterle-
ver en række nærmere beskrevne retningslinjer/vilkår.  
 
Telia henleder styrelsens opmærksomhed på, at udbuddet af et kommercielt en-
grosprodukt kun er sket efter et ganske betydeligt pres på TDC i form af den 
EU-notificerede markedsafgørelse over for TDC ultimo 2014, og den efterføl-
gende 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 tilveje-
bringe et engrosprodukt (som TDC i øvrigt i årevis har sagt ikke kunne imple-
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menteres i praksis), kan efter Telias opfattelse ikke i sig selv begrunde en dere-
gulering.  
 
Derudover finder Telia det betænkelig, at Erhvervsstyrelsen skrider til en fuld-
stændig deregulering af TDC og ikke – som minimum – pålægger forpligtelser 
der skal sikre principperne om Equivalence of Input (EoI) i overensstemmelse 
med Kommissionens henstilling om bl.a. ikke-diskrimination og omkostnings-
modellering. 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 be-
tragtelig 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 detailkunder i langt højere grad end 
TDC’s detailkunder 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 ka-
pacitetsforbrug, har de alternative operatører således en markant højere omkost-
ning pr. kunde alene i forhold til dataforbruget.  
 
Hertil kommer alle TDC’s øvrige stordriftsfordele, der i høj grad kommer til ud-
tryk i form af relativt større omkostningsbelastning pr. kunde – fx i form af store 
etableringsomkostninger pr. CMTS og løbende kapacitetsjusteringer. Endelig 
skal Telia fremhæve den skævvridning, der ligger i, at alle alternative operatø-
rer, som satser på kundevækst på TDC’s kabel-tv-net, er nødt til at ”reservere” 
ekstra kapacitet med henblik på at imødekomme den dertil svarende vækst i da-
taforbruget.  
 
Hiper finder det beklageligt, at TDC grundet den manglende regulering af bred-
bånd via kabel-tv-nettet 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/YouSee’s detailfor-
retning, fordi engrosproduktet ikke er teknisk replikerbart ift. TDC/YouSee’s 
egne muligheder. Eksempelvis medfører det, at Hiper ikke har mulighed for at 
forhåndsopsætte provisioneringen af kundemodems, således at detailkunderne 
automatisk kommer online, når de tilslutter deres modem/router. I stedet 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 modemmernes konfiguration 
på forhånd, og Hiper er således nødt til at benytte den af TDC valgte standard-
opsætning.  
 
Hiper har også oplevet, at TDC introducerede et nyt modem, hvor basal funktio-
nalitet slet ikke fungerede for Hipers kunder (såkaldt ”bridge mode”). Ifølge Hi-
per stemmer TDC’s tilkendegivelser, i forhold til, at det tekniske set-up fungerer 
tilfredsstillende, ikke i overens med Hipers erfaringer. Hiper bemærker, at sel-
skabet trods masser af konstruktiv indsats og stor tålmodighed har haft meget 
beskeden succes med at få ændret på de ovennævnte forhold gennem kommer-
ciel forhandling.   
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Hiper håber, at TDC med tiden vil udvikle produktet, som var det et kommerci-
elt produkt, således at den tekniske replikerbarhed forbedres, men med det nu-
værende fravær af regulering er det alene op til TDC at vurdere, om man ønsker 
at efterkomme ønskerne til produktudvikling. 
 
Hiper fraråder Erhvervsstyrelsen at træffe afgørelse om at undtage kabel-tv-
markedet for regulering i en flerårig periode, da det vil være til skade for bred-
båndskonkurrencen i Danmark og de danske forbrugere. Hiper henviser i den 
forbindelse til telelovens § 37, stk. 2, som forudsætter en undersøgelse af mar-
kedet, når der er behov for det, og ikke en på forhånd fastsat periode, hvor en 
SMP-udøver har fri mulighed for at agere i markedet. 
 
Erhvervsstyrelsen skal indledningsvis bemærke, at adgangen til TDC’s kabel-
tv-net har været reguleret af Erhvervsstyrelsen siden 2009. Adgangen til TDC’s 
kabel-tv-net blev opretholdt med styrelsens afgørelse i august 2012. Ingen al-
ternative teleselskaber har dog anvendt denne regulerede adgang. 
 
Efter en gennemgående undersøgelse af, hvorfor den regulerede adgang ikke 
blev anvendt af alternative teleselskaber, konkluderede Erhvervsstyrelsen bl.a., 
at én af grundene herfor var, at selskaberne ikke kunne tilbyde data only til de-
tailkunderne.  
 
I december 2014 oplyste TDC Erhvervsstyrelsen om, TDC ville tilbyde alterna-
tive selskaber en mulighed for at tilbyde data only til detailkunderne via TDC’s 
kabel-tv-net, som en del af en kommerciel aftale. Erhvervsstyrelsen indgik her-
efter i en dialog med TDC herom.  
 
Da Erhvervsstyrelsen ikke har hjemmel til at pålægge TDC at foretage en så 
omfangsrig omlægning af selskabets kabel-tv-net, som det kræver, for at kunne 
tilbyde data only til detailkunderne, valgte Erhvervsstyrelsen at følge dette 
spor, hvorefter TDC udarbejdede et kommercielt tilbud, der gav alternative sel-
skaber adgang til at udbyde såvel bredbånd (data only) som tv-tjenester via 
TDC’s kabel-tv-net. 
 
Det kommercielle tilbud lå efter drøftelser med Erhvervsstyrelsen færdig i sep-
tember 2015.  
 
I den forbindelse tilkendegav styrelsen at: ”Løsningen er baseret på det nuvæ-
rende regulerede BSA-adgangsprodukt på kabel-tv-nettet og den nuværende 

LRAIC-prissætning. Dog foretager TDC en årlig justering af prisstrukturen for 
engrosproduktet, således at en del af kapacitetsomkostningerne flyttes over på 

stikledningselementet med henblik på, at gøre produktet mere attraktivt. De al-
ternative selskabers adgang til TDC’s kabel-tv-net, vilkårene herfor og den 
konkurrencemæssige effekt vil blive fulgt tæt af Erhvervsstyrelsen gennem dia-

log med såvel TDC som TDC’s engroskunder. Evalueringen heraf vil ske i for-
bindelse med næste ordinære runde af markedsundersøgelser.” 

 
Siden TDC’s kommercielle tilbud blev offentliggjort i september 2015, har fle-
re alternative selvskaber været i dialog med TDC om adgangen til TDC’s ka-
bel-tv-net samt vilkårene herfor. Det oprindelige tilbud er løbende blevet æn-
dret på baggrund af ønsker fra de alternative selskaber såvel som TDC. Eksem-
pelvis er bestillingssystemet blevet ændret fra Gaia til Columbine. Denne æn-
dring betød imidlertid at lanceringstidspunktet for data only, der tidligere skulle 
have været i første kvartal 2016, blev rykket til den 18. april. Derudover er af-
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regningen for CMTS’er blevet ændret, således at det nu er muligt at pulje to 
CMTS’er. 
 
Den kommercielle adgang til TDC’s kabel-tv-net er taget i brug af to selskaber, 
mens flere selskaber tester produktet. 
  
På baggrund af de alternative selskabers ankepunkter over for TDC’s tilbud har  
TDC primo maj 2017 præsenteret et nyt kommercielt forhandlingsoplæg, der 
træder i stedet for den kommercielle aftale af 3. september 2015. 
 
Det nye tilbud reducerer de alternative selskabers engrospriser markant. 
 
Herudover smidiggør det nye tilbud flere af processerne. Eksempelvis forkortes 
leveringstiden af bestilt kapacitet væsentligt, så det bliver hurtigere og billigere 
for alternative selskaber at bestille ny kapacitet, fx ved kundevækst. Yderligere 
sammenlægges et antal stand alone-CMTS’er på forskellige lokationer, så det 
bliver nemmere for alternative selskaber at opnå stordriftsfordele.  
 
Erhvervsstyrelsen finder det, med TDC’s nye kommercielle tilbud, ikke propor-
tionalt at pålægge TDC en adgangsforpligtelse til kabel-tv-nettet, da det nye 
kommercielle tilbud i høj grad tager højde for branchens ankepunkter. 
 
Erhvervsstyrelsen vil følge adgangen til kabel-tv-nettet, vilkårene herfor og den 
konkurrencemæssige effekt. Erhvervsstyrelsen er selvsagt bekendt med telelo-
vens § 37, stk. 2, hvorefter styrelsen kan træffe afgørelser, når det er nødven-
digt på baggrund af markedsmæssige eller faktiske forhold. Erhvervsstyrelsen 
skal dog samtidig bemærke, at TDC har status som udbyder med stærk mar-
kedsposition på engrosmarkedet for central netadgang, hvor selskabets kabel-
tv-net er en del af det samlede produktmarked. Hvis TDC’s kommercielle til-
bud af primo maj 2017 bevæger sig væk fra de forudsætninger, som Erhvervs-
styrelsen har lagt til grund for ikke at forpligte TDC til at tilbyde netadgang til 
selskabets kabel-tv-net, kan styrelsen træffe en tillægsafgørelse til nærværende 
afgørelse uden at skulle foretage en ny analyse af markedet. 
 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at vilkår i forhold til adgangen til TDC’s ka-
bel-tv-net kan drøftes med TDC. 
 
Ligeledes forventer styrelsen, at TDC er lydhør over for saglige og relevante 
betragtninger fra selskabets engroskunder.  

5.1.10 Prissætning i kabel-tv-net 

Hiper anfører i selskabets høringssvar, at selskabet løb en betydelig risiko, da de 
lancerede på kabel-tv-platformen. Lanceringen skete under den klare forvent-
ning, at det hen ad vejen ville være muligt at nå til enighed om en kommercielt 
bæredygtig løsning – alternativt at Erhvervsstyrelsen greb ind, hvis en sådan 
løsning ikke kunne nås. Efter at have produceret på platformen i en periode kan 
Hiper konkludere, at den kommercielle løsning ikke er bæredygtig – hvilket Er-
hvervsstyrelsen også er gjort opmærksom på flere gange – og Hiper er ikke be-
kendt med, at noget alternativt selskab skulle have givet udtryk for dette. Derfor 
har Hiper også overordentlig vanskeligt ved at forstå, når Erhvervsstyrelsen 
hævder det modsatte. Samtidig finder Hiper det stærkt kritisabelt, at Erhvervs-
styrelsen ikke har spurgt alternative selskaber, om de finder løsningen økono-
misk bæredygtig frem for ukritisk at citere TDC’s ”tilkendegivelse”. 
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Hiper savner derudover en forklaring af, hvad Erhvervsstyrelsen mener med 
økonomisk bæredygtig. Erhvervsstyrelsen anfører i styrelsens udkast til mar-
kedsafgørelse, at LRAIC-modellens resultater er grundlag for engrosprisen for 
den kommercielle aftale – dette til trods for, at branchen flere gang har gjort Er-
hvervsstyrelsen opmærksom på, at det ikke er priser alternative selskaber kan 
opnå. Ifølge Hiper er de væsentligste forklaringer, at:  
 
1. Alternative selskaber skal købe kapacitet pr. CMTS/CMTS-par.  
2. LRAIC-modellen anvender historisk data, som undervurderer kundernes 

faktiske forbrug. Her er det en yderligere udfordring, at engrospriserne kan 
stige, efterhånden som bredbånd bruger stadig mere spektrum og tv stadig 
mindre. 

 
Hiper henviser videre til, at selskabet flere gange har påpeget, at mindre selska-
ber end TDC vil opleve større trafikforbrug pr. kunde og dermed engrospriser, 
end hvad der ligger til grund for prisberegningerne. Hiper har nu solid empiri, 
som understreger dette. 
 
Hiper henviser til figur 38 i styrelsens afgørelsesudkast, hvoraf det fremgår, 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 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. Hiper kan videre konstatere, at Er-
hvervsstyrelsen foreløbigt ikke har fundet grundlag for at ændre sin vurdering af 
markedet eller med tilstrækkelig vægt inddrage de oplysninger, Hiper er frem-
kommet med. 
 
Hiper har præsenteret TDC for beregninger og vurderinger. Ifølge Hiper finder 
TDC engrosprisen passende, da Hipers kunder bruger mere data end TDC’s eg-
ne. Hiper finder ikke noget sagligt argument for, at deres kunders trafikforbrug 
skulle afvige signifikant fra en gennemsnitlig, moderne internetforbruger. Såle-
des tilbyder Hiper kun 100 Mbit/s, mens YouSee allerede tilbyder 300 og 500 
Mbit/s og snart også 1 Gbit/s. Hvis Hiper skal tilbyde tilsvarende høje hastighe-
der, bliver Hipers engrosomkostninger endnu højere. Med de gældende engros-
priser beregner Hiper, at det som minimum vil koste 18,5 millioner kr. årligt i 
kapacitetsomkostning, hvis et alternativt selskab ønsker at tilbyde et 1.000/100 
Mbit/s bredbåndsprodukt landsdækkende. 
 
Hiper anfører slutteligt, at det er nødvendigt at være til stede på kabel-tv -
platformen, hvis man som selskab ønsker at spille en væsentlig rolle på bred-
båndsmarkedet de kommende år. Derfor kan det heller ikke tages som et udtryk 
for den kommercielle models bæredygtighed, hvis alternative selskaber går ind 
på kabel-tv -platformen. Med det nuværende set up kan de alternative selskaber 
vælge enten at gå ind på kabel-tv-platformen og acceptere lav eller slet ingen 
indtjening på bredbåndsprodukterne. Alternativt kan de se den eksisterende 
kundebase svinde ind og markedsandelene svinde tilsvarende. Det gør de oven-
nævnte udfordringer ekstra udtalte. 
 
Erhvervsstyrelsen er enig med Hiper i, at kabel-tv -platformen er vigtig for den 
fremtidige konkurrence på bredbåndsmarkedet. Derfor finder Erhvervsstyrelsen 
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det også positivt, at TDC allerede nu på kommerciel vis har implementeret en 
data only-løsning i selskabets kabel-tv-net. En løsning, som branchen længe har 
efterspurgt, men som ikke har været mulig at tilvejebringe ad regulatoriske ve-
je.  
 
TDC har primo maj 2017 foreslået en ny prismodel for det kommercielle til-
bud, hvor bl.a. kapacitetselementet i engrosprisen reduceres markant, hvor der 
løbende sker en nedjustering af kapacitetsprisen, som afspejler væksten i kapa-
citetsforbrug, og hvor der vil ske efterregulering (tilbagebetaling) af ubrugt ka-
pacitet. Den nye model reducerer således de alternative selskabers engrospriser, 
så de er afstemt med niveau for kobber og fiber, og yderligere sikres en stabil, 
forudsigelig engrosprisudvikling på længere sigt.  
 
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. 
 
Erhvervsstyrelsen finder det positivt, at Hiper fortsat fører en konstruktiv dia-
log med TDC omkring det kommercielle tilbud. Erhvervsstyrelsen forventer, at 
TDC og branchen vil fortsætte med at føre en konstruktiv dialog om den nye 
model. 
 
Hiper finder, at Erhvervsstyrelsen har udvalgt 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. 
 
TDC har nyligt foretaget en stor revision af den kommercielle aftale med hen-
blik på at sikre en kommercielt bæredygtig model. Erhvervsstyrelsen har fuld 
tiltro til, at TDC fremadrettet vil indgå i reelle forhandlinger med Hiper og an-
dre interesserede adgangssøgere, så ambitionerne med det kommercielle tilbud 
opfyldes. Derfor vurderer Erhvervsstyrelsen umiddelbart ikke, at der er behov 
for at evaluere løsningen før næste ordinære runde af markedsundersøgelser. 

5.1.11 Samhusning 

TDC bemærker, at TDC har beskrevet de problematikker, som den nuværende 
samhusningsforpligtelse vil medføre, såfremt TDC på sigt indfører G.FAST, jf. 
afsnit 3.5.3.2.4. TDC kan ikke se, at der tages højde for G.FAST-udrulning i Er-
hvervsstyrelsens samhusningsforpligtelse, hvor der fx ikke bør vær krav om 
strøm og køling, men alene passiv samhusning. TDC skal opfordre styrelsen til 
at tilpasse samhusningsforpligtelsen til samhusningens konkrete placering i net-
topologien.  
 
Ifølge TDC følger det af styrelsens afgørelsesudkast, at TDC skal stille en ydel-
se til rådighed, der i uspecificeret forstand hævdes af den alternative udbyder at 
understøtte ’aktiviteter’ på et teoretisk marked, og som i øvrigt vil kunne bruges 
af samhusningsberettigede til andre aktiviteter på ikke regulerede markeder. 
TDC bemærker hertil, at bestemmelsen i stigende grad er blevet uproportional 
og har et omfang, der ikke giver forudsigelighed. Bestemmelsen har således fået 
et vidtgående sigte, som står i modsætning til det oprindelige formål, der var at 
sikre, at adgangen til netfaciliteter reelt kunne anvendes af alternative udbydere. 
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Denne udvidelse af bestemmelsen betyder, at TDC uanset konkurrencesituatio-
nen på detailmarkederne skal tilgodese alternative udbydere med faciliteter. 
 
TDC foreslår på den baggrund at bestemmelsen omformuleres og fokuseres på 
det reelle sigte.  
 
Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at TDC i udgangspunktet er forpligtet til 
at give adgang til samhusning i forbindelse med eventuel indførsel af G.FAST-
teknologien. Hvis det efter TDC’s vurdering i det konkrete tilfælde skulle vise 
sig ikke at være muligt, vil selskabet kunne tage dette op over for Erhvervssty-
relsen med henblik på en tolkning af adgangsforpligtelsen i forhold bl.a. til 
samhusning og rimelig anmodning. 
 
Hvad angår alternative selskabers adgang til at anvende samhusningen til akti-
viteter, der ikke vedrører det pågældende marked, er det styrelsens opfattelse, at 
denne rettighed må fastholdes af hensyn til muligheden for alternative selskaber 
for at opnå en lønsom forretningsplan uden at have de stordriftsfordele, som 
TDC har. 

5.1.12 Bredbåndsforum 

SE/Stofa støtter omdannelsen af VULA forum til et mere generisk bredbånds fo-
rum. 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. 
 
Dansk Energi har som interesseorganisation 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 delta-
ge i det fremadrettede arbejde og håber derfor, at Erhvervsstyrelsen vil se velvil-
ligt 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 sty-
relsens nye forum bør navngives anderledes for at undgå forvirring om formålet. 
 
Erhvervsstyrelsen tager bemærkningerne til efterretning og har ændret navn-
givningen. 

5.2 Prisklemmeværktøj 

5.2.1 Generelt 

SE/Stofa finder det generelt positivt, at Erhvervsstyrelsen prioriterer arbejdet 
med konkurrencemarginer og prisklemmer og kan støtte Erhvervsstyrelsens for-
slag til en revideret prisklemmeforpligtelse. Det gælder opjusteringen af om-
kostningerne i det centrale net og til indholdsrettigheder, udvælgelse af flag-
skibsprodukter, samt at fiberplatformen og tv medtages. Særligt kan SE/Stofa 
bekræfte, at prisen for indholdsrettigheder varierer mellem udbyderne, så TDC 
kan have en positiv business case, mens resten af markedet oplever negative 
konkurrencemarginer. 
 
SE/Stofa foreslår dog, at kabel-tv-platformen også medtages på et rent monito-
reringsniveau. Kabel-tv-nettet udgør en væsentlig bestanddel af markedet, så det 
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bør overvåges, om der er behov for at foretage en regulering af nettet, eller om 
den kommercielle åbning kan stå på egne ben. 
 
SE/Stofa spørger endeligt til konsekvenserne af de konstaterede negative kon-
kurrencemarginer på bundter med tv-tjenester. SE/Stofa finder konkurrencefor-
holdene på tv-markedet uholdbare. Hvis Erhvervsstyrelsen mener, at der bør fo-
retages yderligere konkurrenceregulering af tv-markedet, som ligger uden for 
Erhvervsstyrelsen ressort, bør Erhvervsstyrelsen gøre tydeligt opmærksom her-
på. Dette vil være et vigtigt signal for andre myndigheder. 
 
SE/Stofa påpeger, at resultatet af testen på navnlig tv-området er ret central. Tv-
tjenester som led i bredbåndsudbuddet udgør en stor del af markedet, jf. afgørel-
sesudkastet side 20, hvoraf det fremgår, at tv indgår i over halvdelen af alle pak-
ker solgt på markedet. Stofa har desuden lavet egen brugerundersøgelse, der vi-
ser, at for 61 pct. 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 flag-
skibsprodukterne i prisklemmetilsynet. 
 
TDC finder overordnet, at Erhvervsstyrelsen i udarbejdelsen af konkurrence-
marginmodellen og prisklemmeværktøj i højere grad bør inddrage udviklingen 
på tv-markedet og de alternative operatørers brug af pakketilbud med andre pro-
dukter end flow-tv. TDC finder, at der allerede på nuværende tidspunkt er alter-
nativer til at udbyde traditionelt flow tv som bredbåndsudbyder. TDC påpeger 
hertil, at Erhvervsstyrelsen må dokumentere de opjusteringer af TDC’s omkost-
ninger, som Erhvervsstyrelsen påtænker at foretage. En eventuel opjustering kan 
ikke hvile på et friere skøn, men må hvile på dokumenterbare faktiske forhold.  
 
Erhvervsstyrelsen har løbende fulgt og vil fremadrettet fortsat tæt følge realise-
ringen af TDC’s kommercielle løsning på selskabets kabel-tv-net. De paramet-
re, som Erhvervsstyrelsen vil overvåge, er oplistet i markedsafgørelsen – for 
nærværende finder Erhvervsstyrelsen disse tilstrækkelige. Da TDC har tilbudt 
en kommerciel løsning på kabel-tv-nettet for bredbånd-only har Erhvervsstyrel-
sen på denne baggrund valgt at deregulere netadgang til TDC’s kabel-tv-net. 
Det følger heraf, at produkter leveret over TDC’s kabel-tv-net ikke medtages i 
prisklemmetilsynet.  
 
I tilfælde af at det bliver påvist, at TDC har iværksat en prisklemme på et flag-
skibsprodukt bestående af bredbånd bundtet med tv, skal TDC løse prisklem-
men ved at sænke engrosprisen på det udvalgte, underliggende engrosprodukt 
og/eller hæve detailprisen.   
 
Erhvervsstyrelsen har løbende redegjort for, at Erhvervsstyrelsen har hjemmel 
til at pålægge relevante forpligtelser for at fremme konkurrencen på bred-
båndsmarkedet. Derimod hverken kan eller skal Erhvervsstyrelsen løse eventu-
elle konkurrenceproblemer, der vedrører tv-markedet. Erhvervsstyrelsen har så-
ledes i relation til prisklemmetilsynet anerkendt betydningen af tv, og dette er 
baggrunden for, at tv er medtaget i prisklemmetilsynet.   

5.2.2 Omkostningsgrundlag for prisklemmetilsynet 

TDC henviser til, at Erhvervsstyrelsen vil anvende en justeret EEO-test. Ifølge 
TDC følger det heraf, at udgangspunktet for omkostningsgrundlaget er TDC’s 
omkostninger. TDC henviser til, at Erhvervsstyrelsen vil justere de mest centrale 
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dele af nettet, dvs. fra lag 3-noden og tilbage i nettet med en opjusteringsfaktor 
på 25 pct., og at der ikke justeres fra DSLAM til lag 3-noden. TDC påpeger i 
forhold til Erhvervsstyrelsens opjustering af TDC’s detailomkostninger, at der 
bør opgøres på de enkelte omkostningskategorier, og at tilsynet bør foretages 
individuelt for hver af TDC’s relevante divisioner. Endvidere henviser TDC til, 
at Erhvervsstyrelsen vil opjustere TDC’s indholdsrettighedsomkostninger.  
 
TDC opfordrer Erhvervsstyrelsen til at ændre formuleringen fra følgende: ”For 
hvert individuelle flagskibsprodukt udpeger Erhvervsstyrelsen det mest relevan-
te regulerede engrosinput, som anvendes som omkostningsgrundlag i forbindel-

se med prisklemmetilsynet”. TDC foreslår i stedet: ”For hvert individuelle flag-
skibsprodukt udpeger Erhvervsstyrelsen det mest relevante engrosinput, som 

anvendes som omkostningsgrundlag i forbindelse med prisklemmetilsynet”. 
Ændringen medfører, at det anvendte engrosprodukt ikke nødvendigvis skal væ-
re et reguleret produkt, men lige såvel kan være et egnet ikke reguleret engros-
produkt som eksempelvis IP Connect.  
 
TDC forstår endvidere ovenstående formulering således, at det relevante en-
grosprodukt vil være det, som giver lavest mulige omkostninger i prisklemme-
værktøjet. Samtidig forstår TDC, at der kun kan vælges én skæring for hvert 
flagskibsprodukt. Den relevante skæring kan enten være rå eller BSA eller i 
nogle tilfælde et ”blend”. TDC beder Erhvervsstyrelsen bekræfte, hvorvidt 
TDC’s forståelse er i overensstemmelse med hensigten i teksten.  
 
TDC opfordrer endelig Erhvervsstyrelsen til ikke at angive konkrete justerings-
satser i den endelige markedsafgørelse, da en sådan konkret angivelse kan stå i 
vejen for en ellers velbegrundet efterfølgende justering og givet markedsafgø-
relsens fremadrettet karakter.  
 
I relation til anvendelse af en justeret EEO har TDC tidligere anført over for Er-
hvervsstyrelsen, at TDC generelt er uenig i, at kriterierne for at anvende en ju-
steret EEO er opfyldt. Senest i ”Notat om påtænkt revision af prisklemmemo-
del” fra marts 2016. Her gjorde TDC rede for, at det fremgår af Kommissionens 
henstilling, at den relevante omkostningsstandard er en EEO. Altså TDC’s egne 
ikke-justerede omkostninger. Det fremgår således af henstillingen, bilag II, 
punkt i), at: ”Omkostningerne i senere omsætningsled vurderes på grundlag af 
omkostningerne i SMP-udbyderens egne aftagerforretninger (EEO-test).”  

 
Der angives blot én snæver undtagelse hertil i henstillingen, jf. bilag II. Der kan 
således kun anvendes en justeret EEO, hvis: ”der gælder særlige markedsfor-
hold, f.eks. hvor det tidligere ikke er lykkedes at få adgang til markedet eller ud-
vide det (som det for eksempel fremgår af tidligere erfaringer med adfærd), eller 

hvis meget lave mængder af linjer og deres signifikant begrænsede geografiske 
rækkevidde sammenlignet med SMP-udbydernes NGA-net indikerer, at objektive 

økonomiske betingelser ikke begunstiger erhvervelser i stor skala af alternative 
udbydere”.  

 
Betingelserne for at justere TDC’s omkostninger er således, at der foreligger 
”særlige markedsvilkår”, herunder særligt, at det reelt ikke tidligere har været 
muligt for TDC’s konkurrenter at få adgang til markedet. Hvis Erhvervsstyrel-
sen alligevel justerer TDC’s omkostninger, uden at denne betingelse er opfyldt, 
så bevæger Erhvervsstyrelsen sig uden for henstillingens område.  
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I ”Notat om påtænkt revision af prisklemmemodel” fra marts 2016 gjorde TDC 
udførligt rede for, at andre aktører åbenlyst har adgang til markedet. Erhvervs-
styrelsen angiver i den forbindelse på side 255-256 i udkastet til markedsafgø-
relse en begrundelse for, hvorfor Erhvervsstyrelsen alligevel har valgt at anven-
de en justeret EEO.  
 
TDC bemærker hertil, at de forhold, som Erhvervsstyrelsen tilsyneladende læg-
ger til grund for vurderingen, ikke synes at afspejle principperne i henstillingen.  
 
TDC finder ikke, at det i sig selv kan tillægges vægt, at TDC er en betydende 
aktør på andre markeder. Ifølge TDC, er det kun i det tilfælde, at det kan doku-
menteres, at dette forhold har medført, at det reelt ikke tidligere har været muligt 
for TDC’s konkurrenter at få adgang til markedet, at dette kan begrunde, at re-
guleringen skal give mulighed for, at mindre effektive spillere kan afsætte pro-
dukter på markedet.  
 
Derudover kan en markedsandel på 55 pct. ifølge TDC ikke i sig selv begrunde 
anvendelse af en justeret EEO. TDC anfører, at før en aktør i det hele taget kan 
besidde SMP, så skal markedsandelen være over 50 og stabil over en længere 
periode. Lægges der således vægt på, at TDC’s markedsandel er stabilt over 55 
pct., vil dette reelt medføre, at en SMP altid skal testes på en justeret EEO – 
hvorimod det efter henstillingen skal have undtagelsens karakter.  
 
Endelig anfører TDC, at det ikke er korrekt, at tilstedeværelsen på tværs af plat-
forme i sig selv giver omkostningsmæssige fordele, som alternative selskaber 
ikke kan matche.  
 
TDC angiver sammenfattende, at Erhvervsstyrelsen ikke har dokumenteret eller 
blot sandsynliggjort, at TDC’s ejerskab af flere platforme og tilstedeværelse på 
flere markeder, skulle påvirke konkurrencen på en måde, at det er relevant at gi-
ve mindre effektive aktører adgang til fiber- og kobbernettet.  
 
TDC opfordrer derfor Erhvervsstyrelsen til at angive – såfremt den justerede 
EEO fastholdes – at anvendelsen af en justeret EEO skyldes et hensyn til fortsat 
at opretholde den tjenestebaserede konkurrence.  
 
TDC henviser til, at såfremt Erhvervsstyrelsen fastholder anvendelsen af en ju-
steret EEO tilgang i fastsættelse af niveauet for dele af detailomkostningerne i 
prisklemmeværktøjet, må justeringsfaktorerne fastsættes ud fra gennemarbejde-
de benchmark eller omkostningsanalyser. Her bør det konkret kunne sandsyn-
liggøres, hvorfor en konstateret omkostningsforskel skal anses for en stordrifts-
fordel. Det må for det første sandsynliggøres generelt; at den pågældende om-
kostning er af en type, som på baggrund af enten økonomisk teori eller mar-
kedserfaringer, må antages at kunne forbindes med stordriftsfordele. Det må for 
det andet sandsynliggøres konkret; at forholdene relateret til TDC’s forretning 
tillige konkret tilsiger – eller i hvert fald ikke afkræfter – at der sandsynligvis fo-
religger stordriftsfordele.  
 
TDC bemærker endelig, at selv hvor der kan konstateres stordriftsfordele, så bør 
denne konstatering (heller ikke) automatisk føre til, at TDC’s omkostninger op-
justeres i modellen. Det skyldes, at der først bør opjusteres i omkostningerne, 
hvor disse stordriftsfordele er af en karakter, som ikke kan forventes reduceret 
eller elmineret på sigt. Altså, hvor stordriftsfordelene kan henføres til en særlig 
(strukturel) uomgængelig fordel, som TDC besidder, og som ikke kan forventes 
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at udlignes over tid, selv hvis de alternative selskaber foretager investeringer i 
infrastruktur og opbyggelse af kundebase. jf. principperne i henstillingen og 
guidelines.  
 
I relation til eventuelle omkostningsjusteringer af TDC’s tv-indholdsrettigheder 
genfremsætter TDC de synspunkter, der blev fremlagt i ”Notat om påtænkt revi-
sion af prisklemmemodel” fra marts 2016. Her bemærkede TDC, at det påhviler 
Erhvervsstyrelsen at tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation, før TDC’s om-
kostninger kan opjusteres (se tillige ovenfor). TDC påpeger, at viden omkring 
TDC’s afregningspriser har kommerciel betydning for TDC og dennes leveran-
dører, hvorfor fortrolighed omkring dette emne er af særlig høj betydning. TDC 
er således bekymret for, hvordan Erhvervsstyrelsen vil sikre tilstrækkelig fortro-
lighed i en prisklemmemodel, som den er beskrevet i indeværende set-up, idet 
testresultater i den beskrevne model vil give mulighed for at udlede TDC’s om-
kostningsniveauer grundet mark-up tilgangen.  
 
Hertil kommer ifølge TDC, at selv hvis der kan konstateres stordriftsfordele, så 
bør modellen kun justeres, hvis stordriftsfordelene kan henføres til en særlig 
(strukturel) uomgængelig fordel, som TDC besidder på bredbåndsmarkedet, og 
som ikke kan forventes at udlignes over tid, jf. ovenfor om henstillingen og 
guidelines. 
 
Erhvervsstyrelsen har forstået, at TDC ønsker, at ordet ”regulerede” udgår af 
forpligtelsen, da TDC bl.a. finder, at formuleringen udelukker brugen af IP 
Connect. Hertil bemærkes, at det efter Erhvervsstyrelsens opfattelse for det før-
ste følger af Kommissionens henstilling om ikke-diskrimination og omkost-
ningsmodellering, at det er det relevante regulerede engrosinput, der skal an-
vendes. For det andet vedrører relevante regulerede engrosinput accesnettet og 
ikke øvrige netomkostninger. Erhvervsstyrelsen lægger til grund, at TDC’s for-
slag om at anvende IP Connect vedrører øvrige netomkostninger, men imidler-
tid afviser Erhvervsstyrelsen anvendelsen af IP Connect for øvrige netomkost-
ninger, bl.a. fordi det vil bryde med antagelsen om eget net, jf. bemærkning ne-
denfor. Da formuleringen i henstillingen ifølge Erhvervsstyrelsen er relateret til 
accesnettet, vil Erhvervsstyrelsen ikke fjerne ordet ”regulerede” fra forpligtel-
sesteksten. 
 
Erhvervsstyrelsen kan ikke bekræfte TDC’s opfattelse af, at det altid er de la-
vest mulige engrosomkostninger, der bør danne grundlag som input til et givent 
flagskibsprodukt. Erhvervsstyrelsen skal henvise til, at Erhvervsstyrelsen for 
hvert enkelt flagskibsprodukt vil udvælge det mest relevante omkostningsinput. 
I denne henseende vil Erhvervsstyrelsen for det enkelte flagskibsprodukt vælge 
det engrosinput, der afspejler det engrosprodukt alternative udbydere fortrinsvis 
anvender. Her vil Erhvervsstyrelsen anvende data fra telestatistikken. TDC vil 
senest en måned forud for en testperiode få oplyst, hvilket engrosinput Er-
hvervsstyrelsen ser som de mest relevante i relation til hvert enkelt flagskibs-
produkt. 
 
Erhvervsstyrelsen finder modsat TDC, at opjusteringsfaktoren for de mest cen-
trale dele af nettet bør fremgå direkte af markedsafgørelsen.  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC er uenig i Erhvervsstyrelsens tilgang 
med en justeret EEO, idet TDC finder, at den relevante omkostningsstandard er 
EEO. Erhvervsstyrelsen fastholder anvendelsen af en justeret EEO og skal i 
forhold til TDC’s bemærkninger om EEO og justeret EEO henvise til, at det fx 
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i henstillingen er forudsat, at en justeret EEO også kan anvendes i andre tilfæl-
de. Henstillingen nævner således situationen, hvor det ikke er lykkedes at udvi-
de markedet. Hertil skal Erhvervsstyrelsen påpege, at henstillingens betragtning 
65 ikke udgør en udtømmende liste over forhold, der kræves opfyldt for at an-
vende en justeret EEO, men i stedet udgør en ikke udtømmende eksemplifice-
ring af, hvad der kan udgøre særlige markedsforhold. Erhvervsstyrelsen be-
grunder valget af justeret EEO ud fra følgende markedsforhold: 
 

• TDC er det største selskab på både bredbåndsmarkedet, tv-markedet, 
mobilmarkedet og markedet for fastnettelefoni. 

• TDC ejer tre parallelle net på bredbåndsmarkedet, herunder landsdæk-
kende kobbernet, det største kabel-tv-net og et stort fibernet. 

• TDC har opretholdt en markedsandel på detailmarkedet for fastnet-
bredbåndover på over 55 pct. de seneste år. 

• Ingen af de tre andre større selskaber (SE/Stofa, Telenor og Telia) har 
formået at øge deres markedsandele markant via organisk vækst de se-
neste år. 

 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC’s tilstedeværelse på en række plat-
forme samt detailmarkedsandel ikke ifølge selskabet kan danne grundlag for en 
justeret EEO.  
 
TDC henviser også til, at Erhvervsstyrelsen bør inkludere muligheden for, at 
EEO’en som alternativ kan købe sig til transmission på markedet enten via 
kommercielle forhandlinger med transportudbydere, som der findes flere af på 
det danske marked, eller ved køb af regulerede produkter fra TDC, såsom 
Ethernet Transport eller IP Connect. 
 
Erhvervsstyrelsen finder, at henstillingen indebærer, at der i forhold til relevan-
te omkostninger i senere omsætningsled skal anvendes TDC’s faktiske, audite-
rede omkostninger, og at der i forhold til disse omkostninger skal anvendes 
omkostningsstandarden LRAIC.  
 
Af henstillingen kan endvidere læses, at omkostninger i senere omsætningsled 
bl.a. inkluderer andre netomkostninger, som afholdes ud over de netomkost-
ninger, som allerede er inkluderet i engrosadgangstjenesten. Efter Erhvervssty-
relsens vurdering kan disse omkostninger sidestilles med prisklemmetilsynets 
”øvrige netomkostninger”. TDC har meddelt, at de ikke hensigtsmæssigt kan 
levere deres faktiske omkostninger ud fra LRAIC-omkostningsstandarden (her-
under med aktiver opgjort til genanskaffelsesværdier). Derfor har Erhvervssty-
relsen efter dialog med TDC valgt at anvende LRAIC-fastnetmodellen som 
omkostningsgrundlag ved beregningen af øvrige netomkostninger. 
 
Både ved anvendelse af TDC’s faktiske omkostninger ud fra et LRAIC-princip 
og anvendelse af LRAIC-modellen indgår forudsætningen om eget net. I denne 
henseende finder Erhvervsstyrelsen det inkonsistent, såfremt der i forhold til 
nogle omkostninger i prisklemmetilsynet anvendes LRAIC og til andre om-
kostninger anvendes uregulerede kommercielle produkter (IP Connect), når der 
for det konkrete produkt kan beregnes en LRAIC-omkostning. Anvendelse af 
IP Connect vil bryde med antagelsen om eget net. 
 
I forhold til referenceprisen for det relevante regulerede engrosinput anfører 
henstillingen, at nationale tilsynsmyndigheder bør anvende den adgangspris, 
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SMP-udbyderen rent faktisk tilbyder tredjepartssøgende. Det vil sige engrospri-
serne, som fremgår af TDC’s standardprisbilag. 
 
Opsummerende er det således Erhvervsstyrelsens vurdering, at anvendelsen af 
regulerede engrospriser for accesdelen samt LRAIC-beregnede omkostninger 
for de øvrige omkostninger – med en opjustering på 25 pct. for de mest centrale 
dele – er i overensstemmelse med henstillingen. 
 
Tilmed er LRAIC-prisudviklingen mere stabil over tid, hvorimod kommercielle 
priser alt andet lige vil være genstand for større foranderlighed. Samlet set fin-
der Erhvervsstyrelsen det således mest retvisende at anvende en LRAIC-pris 
for transmissionsydelsen og ikke som foreslået af TDC det kommercielle pro-
dukt IP Connect.  

5.2.3 Vurdering af stordriftsfordele 

TDC har på et møde med Erhvervsstyrelsen påpeget, at detailomkostningerne 
for bredbånd bundtet med tv var forkert beregnet. Derfor har Erhvervsstyrelsen 
overvurderet TDC’s stordriftsfordele. 
 
Erhvervsstyrelsen har genberegnet omkostningsgrundlaget for både bredbånd 
og bredbånd bundtet med tv samt genbesøgt vurderingen af stordriftsfordele. På 
baggrund heraf fastholder Erhvervsstyrelsen konklusionen om TDC’s stor-
driftsfordele på detailomkostninger for bredbånd, men finder dem i mindre om-
fang for bredbånd bundtet med tv.  
 
Opjusteringsfaktorerne for detailomkostninger til bredbånd fastholdes på 50 
pct., og opjusteringsfaktoren for detailomkostninger til bredbånd bundtet med 
tv reduceres til 10 pct. 
 
TDC finder ikke, at Erhvervsstyrelsen konkret har dokumenteret eller i det 
mindste sandsynliggjort, hvorfor en i datamaterialet konstateret omkostningsfor-
skel skal anses for en stordriftsfordel.  
 
Hertil mener TDC, at det påhviler Erhvervsstyrelsen, at foretage en grundig ana-
lyse af mulige stordriftsfordele baseret på en detaljeret model for hver omkost-
ningskategori, hvor stordrift forventes. Ud fra følsomhedsanalyser ved hjælp af 
en sådan model må der fastlægges et skøn for mark-up pr. omkostningskategori, 
såfremt der ønskes en justeret EEO. 
 
Erhvervsstyrelsen anerkender, at forskelle i enhedsomkostningerne ikke alene 
er udtryk for stordrift. Det kan ligeledes skyldes forskelle i selskabernes effek-
tivitet eller opgørelsesmetoder, fx forskellige fordelingsnøgler for fællesom-
kostninger. Erhvervsstyrelsen mener, at denne usikkerhed er håndteret og be-
skrevet i udkast til notat om vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsy-
net af 13. oktober 2016 i afsnit 1.1.  
 
Endvidere mener Erhvervsstyrelsen, at der er redegjort for de økonomiske 
sammenhænge for stordriftsfordele i afsnit 2 i ovennævnte notat, herunder at 
faste omkostninger kan være forbundet med stordriftsfordele (fx it-systemer, 
stabsfunktioner, administration), og at der derudover også kan være stordrifts-
fordele for omkostningskategorier, hvor der indgår et forhandlingselement.  
 
Det er Erhvervsstyrelsen opfattelse, at de løbende detailomkostninger i høj grad 
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indebærer faste omkostninger, og at dette sandsynliggør stordriftsfordele. Dette 
gør sig især gældende for marketing, hvor der fx indgår faste omkostninger i 
form af reklamekampagner. Omkostninger til indholdsrettigheder og detailkun-
deplaceret udstyr er begge forhandlingsbaseret, hvorfor det igen er Erhvervssty-
relsens opfattelse, at der kan være stordriftsfordele for disse.  
 
Endvidere har Erhvervsstyrelsen, givet usikkerheden i data og den begrænsede 
tilbagemelding fra branchen, valgt at benytte en konservativ tilgang ved fast-
sættelsen af opjusteringsfaktorerne.  
 
Derudover har Erhvervsstyrelsen valgt ikke at basere analysen på en modeltil-
gang (bottom up), som foreslået af TDC, men på en sammenligning af selska-
bernes faktiske enhedsomkostninger (top down). Begrundelsen for dette er be-
skrevet i ovennævnte notat i afsnit 3: 
 
”Ved modeltilgangen er det afgørende at opstille de korrekte optimale teoreti-
ske antagelser for at sikre retvisende resultater. Det vil sige, at udvikling af en 

bottom-up-model til vurdering af stordriftsfordele vil bero på en lang række 
forudsætninger, fx optimal markedsføringsstrategi, løn og antal ansættelser, 

optimalt kundeserviceniveau m.v. Disse forhold er imidlertid svære at efterprø-
ve både teoretisk og praktisk. Det øger risikoen for fejlslutninger, hvilket kan 
skabe usikkerhed omkring konklusionerne. 

 
Derfor baserer Erhvervsstyrelsen vurderingen af stordriftsfordele på top down 

sammenligninger af indberettede enhedsomkostninger. Udgangspunkt er 
TDC’s omkostninger.” 
 
TDC er dog enig med Erhvervsstyrelsen om, at stordriftsfordele primært må fin-
des på enkelte omkostningskategorier. TDC er dog uforstående overfor, hvordan 
disse enkelte kategorier kan medføre en samlet opjustering på 50 pct., når man 
forudsætter at stordriftsfordelene primært er på marketing og kundeudstyr. Der-
med vil stordriftsfordelene på disse to omkostningskategorier være markant hø-
jere for at retfærdiggøre en samlet opjustering på 50 pct.  
 
TDC bemærker endvidere, at Fullrate ikke har samme skalafordele på marketing 
som YouSee, idet de har eget marketingansvar. 
 
Erhvervsstyrelsen finder, at TDC ud fra tilgængeligt data er i besiddelse af 
markante stordriftsfordele især for marketing samt om end i mindre grad for 
kundeudstyr. Erhvervsstyrelsen fastholder dog anvendelsen af den samlede op-
justeringsfaktor, da det foreliggende datagrundlag ikke er tilstrækkeligt om-
fangsrigt og ensrettet til at opnå de tilsigtede præcisionsmæssige fordele ved 
den kategorivise opjustering. Det medfører ligeledes, at Erhvervsstyrelsen har 
valgt at anvende samme opjusteringsfaktorer for skalafordele for hver division 
under TDC, dvs. YouSee, Fullrate og TDC Erhverv. 
 
TDC anfægter i selskabets høringssvar den valgte justerede EEO-metode med 
henvisning til, at den justerede EEO har væsentligt højere gennemsnitlige detai-
lomkostninger end REO’en. TDC mener, at EEO’en altid skal have lavere om-
kostninger end REO’en og betvivler herefter Erhvervsstyrelsens udkast, hvori 
den justerede EEO har højere omkostninger end REO’en.  
 
Erhvervsstyrelsen er enig i TDC’s forståelse, nemlig at en justeret EEO per de-
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finition har lavere detailomkostninger end REO’en. Erhvervsstyrelsen er dog 
uenig i TDC’s sammenligningsgrundlag, da TDC ifølge Erhvervsstyrelsen 
sammenligner omkostninger fra to forskellige år. REO’ens omkostninger er 
fastlagt på baggrund af data fra 2011-2013 hvor TDC’s beregning af omkost-
ninger for den justerede EEO er baseret på TDC’s detailomkostninger fra 2015. 
Der er således inkonsistens i sammenligningsgrundlaget. Erhvervsstyrelsen har 
i dataindberetningen kunnet konstatere, at detailomkostninger er steget siden 
2013. Dermed giver TDC’s sammenligning et fejlagtigt billede.  
 
Hvis omkostningerne for den justerede EEO beregnes ud fra TDC’s detailom-
kostninger fra 2013 og med de genberegnede opjusteringsfaktorer, bekræftes 
TDC’s forståelse. Det vil sige, den justerede EEO har lavere omkostninger end 
REO’en. 

5.2.4 Udvælgelse af flagskibsprodukter 

TDC beder Erhvervsstyrelsen bekræfte, at der udvælges ét sæt af flagskibspro-
dukter, der både dækker marked 3a og 3b. TDC beder endvidere Erhvervsstyrel-
sen bekræfte, at såfremt eksempelvis kobberproduktet YouSee Bredbånd 20/2 
bliver udvalgt som ”flagskibsprodukt”, så medfører det ikke automatisk at Full-
rate kobber bredbånd 20/2 samt TDC Erhverv kobber bredbånd 20/2 ligeledes 
bliver ”flagskibsprodukter”, såfremt de eksisterer?  
 
TDC finder videre, at udvælgelsen af samtlige flagskibsprodukter til bør ske ud 
fra faste kriterier, da det giver den største grad af forudsigelighed og gennem-
skuelighed for hele branchen. 
 
SE/Stofa fremhæver, at udarbejdelsen af flagskibsprodukter er en relevant til-
gang i prisklemmetilsynet, og påpeger, at selskabet finder det uhyre positivt, at 
standardiserede masseproducerede erhvervsprodukter er med. 
 
Erhvervsstyrelsen skal bekræfte, at prisklemmeforpligtelsen gælder på tværs af 
marked 3a og marked 3b. Der vil således blive udvalgt ét sæt af flagskibspro-
dukter på tværs af begge markeder. De enkelte flagskibsprodukter vælges på 
baggrund af de opstillede kategorier herfor. Eksempelvis opstilles som en kate-
gori: Standardiserede masseproducerede erhvervsprodukter. Samtidig sondrer 
prisklemmetilsynet mellem flagskibsprodukter udpeget på henholdsvis er-
hvervsmarkedet og privatmarkedet, og derfor vil fx et kobberprodukt 20 Mbit/s 
udpeget på erhvervsmarkedet ikke samtidig udgøre et flagskibsprodukt på pri-
vatmarkedet. Modsat vil et flagskibsprodukt udpeget på privatmarkedet gælde 
for alle TDC’s divisioner, der udbyder produktet på privatmarkedet.     
 
I de tilfælde hvor samme detailprodukt udbydes på privatmarkedet af divisio-
nerne Fullrate og YouSee, og produktet udvælges som et flagskibsprodukt, vil 
produktet for begge divisioner blive betragtet som ét flagskibsprodukt i pris-
klemmetilsynet. Så hvis fx kobberproduktet 20 Mbit/s udpeges som flagskibs-
produkt, og både YouSee og Fullrate tilbyder produktet, medfører det automa-
tisk, at både Fullrates og YouSee’s 20 Mbit/s kobber bredbåndsprodukt vil væ-
re underlagt prisklemmetilsynet. I den forbindelse vil henholdsvis Fullrates og 
YouSee’s detailpris for produktet blive testet op imod divisionens egne detai-
lomkostninger, kundelevetider m.v. 
 
TDC vil forud for en testperiode oplyses om, hvilke flagskibsprodukter der ud-
vælges for en given periode. Erhvervsstyrelsen kan dog ikke forud for udpegel-
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sen af flagskibsprodukter tage stilling til, hvilke produkter der vil blive valgt 
som flagskibsprodukter. Det helt overordnede hensyn for udvælgelse af flag-
skibsprodukter er således at finde de mest relevante bredbåndsprodukter for 
konkurrencen, hvilket henstillingen også lægger til grund ved udvælgelse af 
flagskibsprodukter. Konkret vil udvælgelse af flagskibsprodukter ske halvår-
ligt, hvorimod tilsynet med prisklemmer i forhold til de udvalgte flagskibspro-
dukter vil ske løbende.   
 
Erhvervsstyrelsen finder i øvrigt ikke, at en udvælgelsesproces af flagskibspro-
dukter med udelukkende faste kriterier kan opfylde hensynet til at udvælge de 
produkter af mest relevans for konkurrencen. Tværtimod vil helt faste kriterier 
kunne føre til, at relevante produkter af betydning for konkurrencen ikke kan 
omfattes af prisklemmetilsynet. Dette vil også bryde med de principper, som 
henstillingen lægger til grund for udvælgelse af flagskibsprodukter. Henstillin-
gen anfører bl.a., at ”De nationale tilsynsmyndigheder bør desuden overveje, 
om et bestemt detailprodukt, som måske ikke befinder sig blandt de mest rele-
vante af SMP-udbyderens detailprodukter, er særlig attraktiv for alternative 

udbydere, som måske fokuserer på en bestemt niche eller på detailprodukter af 
ringere kvalitet. De nationale tilsynsmyndigheder kan beslutte at lade et sådant 

produkt indgå blandt flagskibsprodukterne.”  
 
Samtidig anerkender Erhvervsstyrelsen hensynet til, at en række flagskibspro-
dukter kan udpeges i kraft af på forhånd fastsatte objektive kriterier, og at 
TDC’s ønske om en høj grad af regulatorisk sikkerhed, i det omfang det er mu-
ligt, sikres herved.  
 
I forhold til den endelige markedsafgørelse har Erhvervsstyrelsen præciseret 
afgørelsesteksten således, at det fremgår, at tre af de fire kategorier, dvs. med 
undtagelse af kategorien ”Standardiserede masseproducerede erhvervsproduk-
ter”, kun vedrører produkter ”solgt til private”. Denne sproglige tilføjelse skal 
sikre, at der ikke er overlap til erhvervsprodukter. Erhvervsstyrelsen vil yderli-
gere i markedsafgørelsen præcisere, at øvrige produkter, som alternative tele-
selskaber finder af særlig betydning for konkurrencen, er produkter, der er gen-
stand for et hurtigt optag eller produkter med en høj markedsandel i den enkelte 
kategori. 

5.2.5 Netomkostninger 

TDC mener ikke Erhvervsstyrelsen har oplyst, hvilke engrosprodukter der an-
vendes i prisklemmetilsynet (BSA, rå infrastruktur eller et blend). TDC antager 
samtidig, at Erhvervsstyrelsen altid vil anvende engrosinputtet, der giver lavest 
omkostninger. 
 
Erhvervsstyrelsen vil for hvert enkelt flagskibsprodukt udpege det mest rele-
vante regulerede engrosinput, BSA/VULA eller rå infrastruktur, som bruges el-
ler forventes at blive brugt af alternative selskaber. Dette engrosinput anvendes 
som omkostningsgrundlag for det pågældende flagskibsprodukt i forbindelse 
med prisklemmetilsynet. Eksempelvis kan man forestille sig, at 20 Mbit/s for 
en periode udvælges som flagskibsprodukt på kobberplatformen. Herefter skal 
det fastlægges, om rå kobber eller lag 3 BSA/VULA er det mest relevante un-
derliggende engrosinput. Udvælges eksempelvis rå kobber, sker vurderingen af 
prisklemmer for 20 Mbit/s flagskibsproduktet ud fra en rå kobber-skæring.  
Det betyder samtidig, at der for det givne flagskibsprodukt ikke vil blive ført et 
prisklemmetilsyn for en lag 3 BSA/ VULA skæring. 
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Erhvervsstyrelsen vil således for hvert flagskibsprodukt vurdere det mest rele-
vante engrosinput ud fra de alternative selskabers faktiske anvendelse af en-
grosprodukter. Udvælgelsen tager dermed ikke udgangspunkt i omkostninger-
ne, men selskabernes faktiske anvendelse.  
 
TDC mener ikke, at samhusningsomkostningerne til bredbånd bundtet med tv 
skal være højere end for bredbånd alene. Selve tv-signalet sendes sammen med 
den almindelige trafikstrøm fra DSLAM’en, hvorved der ikke vil være ekstra-
omkostninger til samhusningsrelaterede ydelser. 
 
Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at der ikke bør være forskel på samhus-
ningsomkostningerne for bredbånd og for bredbånd bundtet med tv. Erhvervs-
styrelsen fastlægger derfor samhusningsomkostningerne til 55 kr./måned for 
begge produktsammensætninger på rå infrastruktur. 
 
TDC har påpeget i forhold til afgørelsesudkastet, at TDC ikke har kunnet frem-
skaffe de øvrige netomkostninger som regnskabsmæssige genanskaffelses-
omkostninger. 
 
Erhvervsstyrelsen finder efter dialog med TDC det mest hensigtsmæssigt at an-
vende LRAIC som omkostningsgrundlag for de øvrige netomkostninger. Det 
vil sige de netomkostninger, som afholdes foruden de regulerede engrosad-
gangsprodukt. Erhvervsstyrelsen vil på dette punkt tilrette afgørelse i overens-
stemmelse hermed.  
 
TDC skal fortsat indberette omkostninger til IP-transit og udstyr relateret til tv-
transmission baseret på deres faktiske omkostninger.  

5.2.6 Detailomkostninger 

TDC mener, at YouSee kan med valgte opjusteringsfaktorerne for detailomkost-
ninger ikke genskabe Hiper, Kviknet eller Gigabits produktudbud (100Mbit/s 
bredbånd til 199kr/md). 
 
Erhvervsstyrelsen anvender en justeret EEO som omkostningsgrundlaget for 
prisklemmetilsynet. Det er således TDC faktiske auditerede omkostninger – i 
det omfang sådanne er tilgængelige – justeret for stordriftsfordele, som anven-
des som omkostningsgrundlag i prisklemmetilsynet.  
 
Omkostningerne for den justerede EEO afspejler på den måde TDC’s forret-
ningsmodel og produktportefølje. Såfremt selskaber med andre forretningsmo-
deller sælger et udvalgt flagskibsprodukt til en pris, hvormed TDC ville iværk-
sætte en prisklemme, kan TDC møde priskonkurrencen for det givne flagskibs-
produkt.  

5.2.7 Omkostninger til indholdsrettigheder 

TDC finder forslaget til opjustering forkert. TDC argumenterer i selskabets hø-
ringssvar for, at den fastsatte stordrift ikke er aktuel på indholdsrettigheder, idet 
andre operatører af en vis størrelse kan forhandle sig frem til samme aftale, som 
TDC opnår.  
 
TDC henviser til, at der ikke eksisterer en klar markedspris for indhold, og at 
prisen afhænger af hvilken pakke, kanalen indgår i. Derudover udbyder TDC 
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kun de tv-kanaler, hvor der gennem forhandlinger kan opnås rimelige indkøbs-
priser. I tillæg til ovenstående bemærker TDC, at Telias mellempakke er billige-
re end TDC’s mellempakke, hvorfor stordriftsfordele ikke kan være mulige. 
 
Erhvervsstyrelsen finder ikke, at TDC har præsenteret faktuelle argumenter, 
som afviser stordriftsfordele i forhold til omkostninger til indholdsrettigheder. 
Erhvervsstyrelsens analyse af de indberettede omkostninger til indholdsret-
tigheder viser derimod en sammenhæng mellem størrelsen af en given udbyder 
og omkostningerne pr. tv-kanal. En gennemgang af omkostningerne til ind-
holdsrettigheder for de 30 mest sete tv-kanaler i Danmark giver således et klart 
indtryk af, at TDC har adgang til lavere indholdsrettigheder end ellers set på 
markedet, hvorfor argumentet om stordriftsfordele fastholdes.  
 
Erhvervsstyrelsen finder heller ikke, at stordriftsfordele kan afvises med hen-
visning til prispunktet for hhv. TDC’s og Telias mellempakker. Vurderingen af 
TDC’s stordriftsfordele står uafhængig af, hvorvidt Telia kan tjene penge på 
deres respektive produkter. Erhvervsstyrelsen bemærker i øvrigt, at det kom-
mende prisklemmetilsyn giver TDC mulighed for at matche konkurrenters pris-
sætning af sammenlignelige pakker. Det vil sige, at TDC’s mellempakke kan 
matche prisen på Telias mellempakke, hvis de to tv-pakker er sammenlignelige. 
Det sikrer, at TDC kan møde konkurrencen.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering af stordriftsfordele er endvidere i overensstem-
melse med vurderingerne i Konkurrence og Forbrugerstyrelsens (KFST) rap-
port ”Distribution af tv-kanaler”. Jf. KFST har TDC-koncernen en stærk køber-
stilling over for udbydere af indholdsrettigheder givet TDC’s stærke markeds-
position; en position som giver TDC et bedre udgangspunkt for en given for-
handling. 
 
TDC påpeger, at afgifterne til KODA/Copydan ikke bør opjusteres i forbindelse 
med vurdering af stordriftsfordele. TDC har fremsat overfor Erhvervsstyrelsen, 
at afgifterne til KODA/Copydan er bestemt ud fra listepriser og uafhængig af en 
udbyders størrelse.  
 
Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at KODA/Copydan afgifter bør indgår i 
prisklemmetilsynet uden stordriftsfordel og således uden opjustering. Afgifter-
ne til KODA/Copydan er bestemt efter listepriser, hvor eventuelle forskelle 
imellem afgifternes størrelse skyldes digitale muligheder som start forfra, web-
tv, on demand m.v.  
 
Som følge heraf har Erhvervsstyrelsen genberegnet opjusteringsfaktoren for 
omkostninger til indholdsrettigheder fraregnet KODA/Copydan afgifter. Opju-
steringsfaktoren fastsættes til 40 pct. 

5.2.8 Sammenlignelighed af tv-pakker 

TDC beder Erhvervsstyrelsen om at specificere sammenligneligheden af tv- 
produkter mht. at møde konkurrencen. I tilfælde af at ét eller flere alternative te-
leselskaber udbyder detailprodukter til en lavere pris end TDC, må TDC således 
godt nedsætte sine detailpriser på sammenlignelige flagskibsprodukter til samme 
pris, uanset at det medfører en prisklemme. 
 
Særligt i forhold til vurdering af et flagskibsprodukt udpeget i kategorien bred-
bånd bundtet med tv vil sammenligneligheden typisk omhandle sammenlignin-
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gen af tv-indhold, og mere specifikt om en tv-pakke er sammenlignelig med et 
alternativt teleselskabs tv-pakke. Her vil Erhvervsstyrelsen anvende samme 
praksis som tidligere anvendt til vurdering af bredbåndshastigheder. Det vil si-
ge ”en det mindre i det mere”-betragtning, hvor TDC for en given bredbånds-
hastighed er berettiget til at matche prissætningen af alternative selskabers pris-
sætning af tilsvarende eller højere hastigheder.  
 
Det følger heraf, at tv-pakker fra alternative selskaber, der som minimum inde-
holder de samme tv-kanaler som et flagskibsprodukt, altid er sammenlignelige 
med flagskibsproduktet. 
 
Der behøves dog ikke at være identitet mellem de enkelte tv-kanaler i en pakke, 
for at et alternativt teleselskabs tv-pakke kan betragtes sammenligneligt med et 
flagskibsprodukt. En tv-pakke fra et alternativt selskab kan også være sammen-
lignelig med et flagskibsprodukt, selvom den ikke har alle tv-kanalerne fra 
flagskibsproduktet. Det skal i så fald opvejes ved ekstra tv-kanaler i det alterna-
tive selskabs tv-pakke. De ekstra tv-kanaler i den alternative tv-pakke skal være 
mindst lige så attraktive, som de ekstra tv-kanaler fra flagskibsproduktet. 
 
Når to tv-pakker ikke er ens, vil Erhvervsstyrelsen vurdere den delmængde af 
tv-kanaler, der ikke er ens, ud fra omkostningen for de enkelte tv-kanaler samt 
TNS-Gallups tv-meteroversigt over mest sete tv-kanaler. Hvis delmængden af 
tv-kanaler, som kun indgår i den alternative tv-pakke, vurderes mindst så at-
traktive som delmængden af tv-kanaler, som kun indgår i flagskibsproduktet, er 
den alternative tv-pakke sammenlignelig. 
 
Én tv-pakke med fx 20 tv-kanaler kan derfor være sammenlignelig med en an-
den tv-pakke med omtrent 20 tv-kanaler, såfremt tv-kanalerne i tv-pakkerne 
hovedsageligt er de samme, og såfremt de tv-kanaler, som kun indgår i TDC’s 
tv-pakke (flagskibsproduktet) relativt set ikke er mere attraktive. 

5.2.9 Tillægsprodukter 

TDC henviser til, at Erhvervsstyrelsen individuelt vil tage stilling til, hvorvidt 
der skal medregnes indtægter, omkostninger eller effekt på kundelevetid for den 
enkelte tillægstjeneste. TDC opfordrer Erhvervsstyrelsen til at inkludere bred-
båndstelefoni i listen over mulige tillægsprodukter bl.a. med henvisning til, at en 
lang række af TDC’s konkurrenter på bredbåndsmarkedet aktivt markedsfører 
lignende produkter.  
 
Erhvervsstyrelsen har umiddelbart valgt at eksemplificere mulige tillægstjene-
ster, men har tilsvarende ikke opstillet en udtømmende liste. Det kan således 
ikke udelukkes, at eksempelvis VoIP kan udpeges som en relevant tillægstjene-
ste til et flagskibsprodukt. 

5.3 Forpligtelse om omkostningsregnskab 

5.3.1 Tilpasning af forpligtelsen 

Ifølge TDC bør Erhvervsstyrelsen i forbindelse med forpligtelse til omkost-
ningsregnskab have for øje, at antallet af produkter der er underlagt priskontrol 
via historiske omkostningers metode, og som derfor skal kunne omkostningsdo-
kumenteres ud fra TDC’s regnskabsoplysninger er faldet voldsomt siden 2015, 
hvor en lang række af disse – primært gebyrer – er blevet LRAIC-reguleret.  
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Den regulatoriske betydning af omkostningsdokumentationen på marked 3a og 
3b mht. dokumentation af specifikke produkter vedrører derfor mestendels do-
kumentation ved introduktionen af et nyt produkt eller gebyr, som endnu ikke er 
LRAIC-reguleret.  
 
I lyset af historiske omkostningers svindende betydning er TDC overrasket over 
et skærpede indhold af forpligtelsen i forhold til ordlyden i den gældende for-
pligtelse. TDC finder forslaget til den nye forpligtelse mere bebyrdende end den 
eksisterende. Såfremt styrelsen således anmoder om en omkostningsdokumenta-
tion for et enkelt produkt, skal TDC således fremsende oplysninger, der over-
holder og beskriver:  
 
I. Fire specifikke afregningsprincipper, jf. afsnit 4.5.5.1.  
II. Fire specifikke fordelingsprincipper, jf. afsnit 4.5.5.2. 
III. Eventuel dokumentation af grundlaget for omkostningsdokumentatio-

nen, som i så fald skal indeholde 8 beskrivelser af dokumentationen, jf. 
afsnit 4.5.5.4.  
 

Indholdet af ovenstående elementer ligner umiddelbart indholdet i det nuværen-
de bilag 4 – Regnskabsregler, der regulerer indholdet af forpligtelsen om regn-
skabsmæssig opsplitning. Denne forpligtelse falder imidlertid bort.  
 
TDC er ikke uenig i, at en fuldstændig og uddybet omkostningsdokumentation 
kan indeholde ovenstående tre elementer (jf. dog nedenstående), men mener ik-
ke, at en så omfattende dokumentation er proportional i forhold til de få og rela-
tivt simple produkter, som i den senere tid er blevet omkostningsdokumenteret, 
finder derfor, at de ovenstående tre elementer ikke bør være elementer, der per 
automatik udløses, hvis styrelsen anmoder om en dokumentation.  
 
Erhvervsstyrelsen foretager en tilpasning af teksten i afgørelsen. Det har været 
styrelsens hensigt, at videreføre principperne fra ’bilag 4’ til afgørelsen fra 
2012 direkte i forpligtelsesteksten. Ved at indføre bilaget direkte i forpligtelsen 
mener styrelsen, at det er skabt et bedre overblik sammenlignet med afgørelsen 
fra 2012. Der er således ikke tale om en skærpelse af forpligtelsen 
 
Erhvervsstyrelsen kan imidlertid forstå, at sætningen: ”TDC’s omkostnings-
regnskab skal opfylde kravene beskrevet nedenfor.” som står før afsnit 4.5.5.1. 
kan forstås som, at alle interne afregninger skal ske efter principperne anført i 
afsnit 4.5.5.1 - 4.5.5.4. Dette er imidlertid ikke tilfældet, og styrelsen sletter 
derfor sætningen. 

5.3.2 Afregningsprincipper  

TDC finder, at ”bullet a” ikke er i overensstemmelse med historiske omkostnin-
gers metode. Her er det afskrivninger, driftsomkostninger og kapitalomkostnin-
ger for et specifikt aktiv, der lægges til grund, og ikke aktivets aktuelle mar-
kedsværdi.  
 
”Bullet a”, som det er beskrevet i udkastet, ligner mere den CCA-tilgang, som 
Erhvervsstyrelsen for et par år siden ikke længere fandt relevant. Ved at ændre 
”bullet a” til historiske omkostninger vil der også fremkomme konsistens med 
”bullet d”, hvad der ikke er pt.  
 
Erhvervsstyrelsen fastholder sin formulering i forpligtelsen, men som det også 
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er beskrevet under afsnit 5.3.1, har det ikke været hensigten at skærpe forplig-
telsen, og der er alene tale om en videreførelse af tekst fra bilag 4 til 2012 mar-
kedsafgørelsen, som er skrevet ind i forpligtelsen for at skabe bedre overblik.. 
 
Som eksempel på intern afregning efter markedspriser henviser styrelsen til 
”Afgørelse vedrørende TDC’s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDN abon-
nementer” af 2. maj 20138. Således fastslås, at selvom produkterne er prisregu-
leret efter historiske omkostningers metode, skal TDC internt afregne det un-
derliggende engrosprodukt til LRAIC-prisen, da denne er markedsprisen. Det 
vil sige den pris, som TDC opkræver fra tredjepart. Hvis produktet ikke afsæt-
tes til tredjepart, og der dermed ikke findes en markedspris, sker afregning fort-
sat efter historiske omkostningers metode. 

5.3.3 Fordelingsprincipper 

TDC finder i forhold til ”bullet c”, at det ikke er muligt at fordele efter sammen-
lignelige variabiliteter for indirekte tilknyttede produkter, da de kræver detalje-
rede information om variabiliteter på tværs af aktivitetsområder. TDC skal der-
for foreslå, at ”bullet c” udgår. TDC finder generelt beskrivelsen af fordelings-
principperne for mere rigidt formuleret end i den gældende forpligtelse.  
 
TDC finder, at formuleringen i den gældende forpligtelse med fordel kan videre-
føres i stedet for de fire bullets for fordelingsprincipper 
 
Styrelsen erkender, at punkt c) i fordelingsprincipperne kan være svær at im-
plementere i praksis, og vil derfor erstatte punkt c) og d) med nedenstående 
tekst:  
 
”Aktiviteter som ikke fordeles i henhold til a) og b), skal fordeles forholdsmæs-
sigt mellem netadgangsprodukterne. I den forbindelse skal TDC være ekstra 

opmærksom på at sikre en retvisende fordeling af omkostninger, som er fælles 
for flere netadgangsprodukter. En retvisende omkostningsfordeling skal såle-
des sikre omkostningsdækning, samtidig med at det undgås, at afholdte om-

kostninger dækkes flere gange.” 

5.4 Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning 

TDC hilser velkommen, at forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning udgår 
på marked 3a og marked 3b. TDC ser det som en naturlig konsekvens af, at de 
udarbejdede regnskaber efter TDC’s opfattelse ikke i en længere årrække har 
haft indflydelse på den konkrete regulering eller prissætning af TDC produkter.  
 
SE/Stofa bemærker, at hensigten med regnskabsmæssig opsplitning bl.a. er 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 for-
hold til kabel-tv-nettet. I og med at disse områder ikke reguleres er der pludselig 
ikke noget værn mod krydssubsidiering i disse områder 
 
SE/Stofa anbefaler, at regnskabsmæssig opsplitning ikke tilbagetrækkes, eller 
der på anden vis indføres en beskyttelse mod krydssubsidiering i forhold til de 
konkurrenceudsatte områder.  
 

                                                 
8 https://erhvervsstyrelsen.dk/oevrige-priskontrolmetoder 
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Henset til at prisklemmeforpligtelsen ikke vil gælde i de postnummerområder, 
som Erhvervsstyrelsen har konstateret er konkurrenceudsatte, ser Dansk Energi 
grund til at udtrykke bekymring for, om Erhvervsstyrelsen kan føre et tilstræk-
keligt tilsyn med, om der sker konkurrenceforvridende krydssubsidier mellem 
geografisk opdelte markeder. 
 
Erhvervsstyrelsen har i begrundelse for fjernelse af forpligtelsen om regn-
skabsmæssig opsplitning underbygget baggrunden for fjernelse af forpligtelsen, 
og at hensynet til at undgå konkurrenceskadelig krydssubsidiering på tilstræk-
kelig vis vil kunne imødegås i medfør af forpligtelsen til omkostningsregnskab. 
Erhvervsstyrelsen finder det således ikke proportionalt at opretholde forpligtel-
sen om regnskabsmæssig opsplitning, og finder ikke grundlag for at antage, at 
forpligtelsen om omkostningsdokumentation ikke på tilstrækkelig vis kan sikre 
mod konkurrenceskadelig krydssubsidiering. 

5.5 Forpligtelser om ikke-diskrimination og transparens 

Dansk Energi og SE/Stofa vurderer, at det kan være proportionalt at pålægge 
EoI på ét netniveau, nemlig nye fiber-baserede NGA-net, uagtet at der selvsagt 
vil være omkostninger forbundet med systemopbygning eller -tilpasning. Ifølge 
Dansk Energi bør EoI-tilgangen generelt forfølges i forhold til de FttH-baserede 
NGA-net, idet behovet for en regulering af NGA-engrospriserne mindskes i takt 
med, at konkurrenceforholdene forbedres. SE/Stofa påpeger muligheden for ale-
ne at gøre nye NGA-produkter fra fibernettet i Nordsjælland til genstand for en 
EoI-tilgang med det sigte at indhente erfaringer til i et meget større omfang at 
anvende EoI i næste ordinære runde af markedsafgørelser. 
 
Erhvervsstyrelsen mener ikke, at der med Dansk Energi og SE/Stofa’s be-
mærkninger er anført forhold, som styrelsen ikke har adresseret i styrelsens ud-
kast til markedsafgørelse samt i øvrigt i høringsnotatet til styrelsens markeds-
analyse. 
 
Erhvervsstyrelsen fastholder således sin vurdering af, at en pålæggelse af EoI – 
uanset omfang – ud fra de aktuelle markedsforhold og de konstaterede konkur-
renceproblemer på markedet ikke vil udgøre en proportional og forholdsmæs-
sigt afpasset forpligtelse over for TDC. 
 
Erhvervsstyrelsen lægger – som anført i udkastet til markedsafgørelse – grund-
læggende vægt på tre forhold. For det første, at der ikke kan ses bort fra det 
forhold, at EoI – uanset om det alene måtte omfatte TDC’s nye FttH-baserede 
NGA-produkter eller nye fiberbaserede produkter fra et geografisk afgrænset 
område – vil medføre omfattende systemændringer for TDC og dermed store 
omkostninger, og at dette ikke vil stå mål med forpligtelsens forventede effekt 
på konkurrenceforholdene. For det andet lægger styrelsen vægt på, at TDC har 
oplyst, at selskabet har iværksat en særlig indsats og allerede opnået konkrete 
forbedringer i forhold til selskabets opfyldelse af servicemål, herunder bl.a. til-
gængeligheden til TDC’s eksternrettede bestillingssystem. Endelig finder sty-
relsen for det tredje, at en pålæggelse af EoI vil være uforholdsmæssigt indgri-
bende i forhold til målet om at sikre effektiv ikke-diskrimination og gennem-
sigtighed, idet dette vil kunne opnås på en mindre indgribende måde, bl.a. gen-
nem det nye krav over for TDC om dokumentation i form af en test for teknisk 
replikerbarhed i relation til selskabets nye eller væsentligt ændrede detailpro-
dukter. 
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TDC henviser til, at Erhvervsstyrelsen i udkastet til markedsafgørelse fastlæg-
ger, 1) at TDC skal stille sine netadgangsprodukter til rådighed i rimelig tid, og 
at engroskunderne skal have et passende tidsrum til at udvikle og tilpasse egne 
it-systemer og processer med henblik på at kunne lancere tilsvarende detailpro-
dukter som TDC, samt 2) at TDC ikke må stille netadgangsprodukter til rådig-
hed for alternative teleselskaber senere, end TDC selv afsætter de pågældende 
internt.  
 
TDC bemærker hertil, at en for restriktiv administration af disse krav kan med-
føre et negativt incitament for TDC til at udvikle nye produkter og services, idet 
en ’soft launch’ i praksis vil blive meget vanskelig.  
 
TDC opfordrer på den baggrund Erhvervsstyrelsen til at overveje at konkretisere 
i markedsafgørelsen, hvad et passende tidsrum er. 
 
Erhvervsstyrelsen finder ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at fastlægge i af-
gørelsen, hvad der skal forstås ved ”et passende tidsrum”. Det skyldes, at 
spørgsmålet om, hvad der udgør passende tid, helt grundlæggende vil bero på 
en konkret og individuel vurdering, hvor det helt afgørende for vurderingen er, 
om en effektiv, alternativ udbyder har haft mulighed for på basis – enten helt 
eller delvist – af TDC’s netadgangsprodukter at udarbejde detailprodukter, der 
svarer til TDC’s, og dermed at den alternative udbyder har haft en reel mulig-
hed for at indgå i lige konkurrence med TDC på detailmarkedet. Vurderingen 
kan med andre ord også bero på, hvad TDC evt. kan sandsynliggøre, hvad der 
er et passende tidsrum for en effektiv, alternativ udbyder i det konkrete tilfælde. 
Samtidig er styrelsen opmærksom på, at bestemmelsen ikke unødigt hindrer 
udviklingen af nye produkter og tjenester. Styrelsen vil således også i forbin-
delse med denne forpligtelse iagttage proportionalitetshensyn.   
 
Erhvervsstyrelsen finder på den baggrund ikke, at TDC’s bemærkninger giver 
styrelsen anledning til at fastlægge et konkret varsel i forhold til TDC’s forplig-
telse til at stille netadgangsprodukter til rådighed i rimelig tid for alternative te-
leselskaber. 

5.5.1 Frist for indsendelse af test for teknisk replikerbarhed 

Det fremgår af side 260 i udkastet til markedsafgørelse, at Erhvervsstyrelsen 
”uden ugrundet ophold” skal svare TDC, om det fremsendte materiale er til-
strækkeligt til formålet. TDC opfordrer Erhvervsstyrelsen til at fastsætte en 
svarfrist for styrelsen for, om den dokumentation, TDC har indsendt, er tilstræk-
kelig. 
 
TDC opfordrer endvidere Erhvervsstyrelsen til at fastsætte en endelig svarfrist 
for styrelsens vurdering af det fremsendte materiale. Hensigten er at give TDC 
en vished for, at reglerne er overholdt inden produktlancering.  
 
Erhvervsstyrelsen finder ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at fastlægge fri-
ster for Erhvervsstyrelsens sagsbehandling i en markedsafgørelse, der fastlæg-
ger konkurrencefremmende forpligtelser over for TDC. 
 
Erhvervsstyrelsen forstår TDC’s behov for vished og afklaring i forhold til den 
nye forpligtelse om test for teknisk replikerbarhed, hvorfor styrelsen også inden 
markedsafgørelsens ikrafttræden agter at drøfte styrelsens overvejelser om den 
praktiske tilrettelæggelse af sit tilsyn med TDC.    
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Erhvervsstyrelsen finder på den baggrund ikke, at TDC’s bemærkninger giver 
styrelsen anledning til at justere markedsafgørelsen i forhold til TDC’s forplig-
telse om test for teknisk replikerbarhed. 

5.5.2 Varsling af ændringer og adgang til information  

TDC henviser til side 267 i udkastet til markedsafgørelse, hvor det fremgår, at 
TDC’s varsel om ændringer bl.a. skal omfatte oplysninger om ”Berørte detail-
kunder, dvs. oplysninger om, hvilke eksisterende, nye eller potentielle detail-
kunder som berøres af ændringerne.” TDC bemærker, at det ikke står helt klart 
for selskabet, hvad der her nærmere menes med ’potentielle detailkunder’, og 
opfordrer til, at dette uddybes.  
 
Med begrebet "potentielle detailkunder" mener Erhvervsstyrelsen detailkunder, 
som ikke har fået etableret en fiberstikledning, men hvis ejendom ligger inden 
for 30 meter fra fuldt etableret fiberinfrastruktur, som er klargjort til at kunne 
levere bredbåndsforbindelser til detailkunder, og som derfor vil kunne tilsluttes 
TDC’s fibernet med en beskeden graveindsats. Erhvervsstyrelsen skal i den 
forbindelse henvise til markedsafgørelsens afsnit 4.4.6.1 Forpligtelse om etab-
lering af fiberstikledning. 
 
Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af ovenstående præcisere i markedsafgørel-
sen, hvad der menes med "potentielle detailkunder". 

5.5.3 Yderligere om varslinger  

TDC refererer til, at det fremgår af afsnit 4.7.2.2.1 og afsnit 4.7.2.2.3, at TDC 
pålægges at varsle med et varsel på seks måneder før en planlagt etablering af et 
fremskudt indkoblingspunkt, og at det i den forbindelse anføres, at varslet bl.a. 
skal indeholde tilbud om sametablering i det fremskudt punkt. TDC antager, at 
sidstnævnte må være en fejl, eftersom TDC ikke længere forpligtes til at tilbyde 
adgang til delstrækninger, og behovet for samhusning i fremskudte punkter der-
for bortfalder.  
 
TDC opfordrer i øvrigt til, at det lange varsel genovervejes, samt at der gives en 
mulighed for at afkorte varslet om netændringer. TDC anfører i den forbindelse 
bl.a., at det lange varsel ikke ses at være begrundet, hvis TDC gennem shaping 
sikrer uændret performance for eksisterende rå kobberlinjer, og at en seks må-
neders varslingspligt hæmmer TDC’s mulighed for at imødekomme ønsker fra 
detailkunderne om opgradering af kobbernettet, og det er ikke proportionalt at 
pålægge så langt et varsel generelt. Der bør tilsvarende være mulighed for at af-
korte varslet om netændringer, hvis udefra kommende forhold begrunder det. 
Det gælder, hvor den eksisterende infrastruktur rammes af fejl, eller hvor TDC 
fx ved offentlige anlægsprojekter bliver tvunget til at tage kabelnet ud af drift.  
 
Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at det er korrekt, at TDC ikke længere 
forpligtes til at tilbyde adgang til delstrækninger. Punktet om, at TDC skal give 
tilbud på sametablering i det fremskudte indkoblingspunkt udgår derfor af mar-
kedsafgørelsen.  
 
Erhvervsstyrelsen finder endvidere, at en varslingsperiode på seks måneder i 
forbindelse med etablering af et fremskudt indkoblingspunkt er nødvendig og 
proportional. Varslingsperiodens længde understøtter hensynet til, at de alterna-
tive teleselskaber har mulighed for at indrette deres strategi og forretning på at 
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kunne konkurrere på lige vilkår med TDC om detailkunderne i et område, hvor 
hastighederne opgraderes. 
 
Erhvervsstyrelsen anerkender imidlertid, at det i visse tilfælde vil være begrun-
det at forkorte varslet. Styrelsen vil derfor ændre markedsafgørelsen således, at 
TDC får mulighed for i konkrete tilfælde at forkorte varslet ved etablering af et 
fremskudt indkoblingspunkt. Det vil fx gælde i de tilfælde, hvor TDC kan sik-
re, at allerede idriftsatte forbindelser ikke berøres af en planlagt etablering af et 
fremskudt punkt. Det samme er tilfældet, hvis TDC kan dokumentere, at de al-
ternative teleselskaber, som måtte være til stede på lokationen, er indforståede 
hermed. 
 
Endvidere anerkender Erhvervsstyrelsen TDC's behov for et kortere varsel ved 
selskabets løbende vedligeholdelse og drift af nettet for at sikre nettets integri-
tet. 
 
I de tilfælde, hvor TDC af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige 
årsager er nødt til at foretage netændringer, som er sagligt og konkret begrun-
dede, skal TDC derfor have mulighed for at forkorte varslet. Det kan fx være i 
de tilfælde, hvor den eksisterende infrastruktur fx rammes af fejl, eller hvor 
TDC er nødsaget til at tage hele eller dele af nettet ud af drift, fx i tilfælde af 
offentlige anlægsprojekter.  
 
Varsling af tekniske, drifts- og vedligeholdelsesmæssige ændringer skal gives 
over for de alternative teleselskaber hurtigst muligt, og senest samtidig med, at 
TDC’s interne afdelinger orienteres om den planlagte tekniske, drifts- og vedli-
geholdelsesmæssige ændring. Markedsafgørelsens vil blive tilpasset i overens-
stemmelse hermed.   

5.5.4 Kompensation ved forsinkelse af vectorisering 

TDC finder det ikke proportionalt, at der skal udbetales en kompensation på 50 
kr. per måned for hver berørt forbindelse ved forsinkelse af vectorisering samti-
dig med, at der skal udbetales kompensation for andre relaterede udgifter, som 
det berørte teleselskab måtte have.  
 
TDC finder for det første, at denne forpligtelse ikke veldefineret. Det skyldes, at 
forpligtelsen i sin nuværende udformning ikke entydigt fastslår, om beordret ha-
stighed kan leveres uden vectorisering.  
 
TDC finder for det andet, at kravet om kompensation bygger på en antagelse 
om, at TDC, hvis der ikke var kompensationskrav, ville udsætte vectoriseringer 
eller varsle vectoriseringer på skrømt. TDC finder, at der imidlertid ikke er no-
get faktuelt belæg for denne antagelse. Det skyldes, at en pålidelig vectorise-
ringsproces tillige er af betydning for TDC selv.  
 
TDC opfordrer derfor til, at kravet om kompensation begrænses til de dokumen-
terede udgifter en udbyder måtte have i tilfælde af en forsinkelse. TDC opfor-
drer endvidere til, at der fastsættes en maksimal kompensation.  

 
TDC bemærker endelig, at når kompensationen begrundes med, at TDC ved at 
varsle vectoriseringer på skrømt kan fratage andre udbydere incitamentet til selv 
at investere i at etablere sig på de berørte punkter, harmonerer det ikke med, at 
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der i afgørelsen lægges op til at fjerne adgangen til delstrækninger, ligesom an-
vendelsen af rå kobber fra små centraler er meget begrænset. 
 
Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at det hidtidige forløb af vectoriseringer 
ikke har givet grundlag for at fastholde kravet om en løbende kompensation på 
50 kr. pr. måned. Dette vil blive ændret i den endelige afgørelse. 
 
Det er dog styrelsens opfattelse, at kravet om kompensation for rimelige udgif-
ter, som er relateret til en kommende ibrugtagning af vectoring, og som kan 
dokumenteres af det berøre teleselskab, bør fastholdes.  
 
Erhvervsstyrelsen vil dog ændre forpligtelsen i den endelige afgørelse, således 
at kompensationen kan bortfalde, såfremt TDC kan dokumentere, at de nævnte 
udgifter hovedsageligt har adresseret hastigheder, som uden særlige tiltag ville 
kunne leveres uden brug af vectoring. 
 
6 Resultatet af fællesskabshøringen 
Kommissionen noterer sig, at Erhvervsstyrelsen definerer markedet som væren-
de nationalt, selv om der er væsentlige regionale forskelle i konkurrencevilkåre-
ne. Kommissionen anmoder derfor Erhvervsstyrelsen om nøje at overvåge den 
videre udvikling i konkurrencen, navnlig i de områder, hvor der er konkurrence 
på nettene, samt, hvis det er relevant, at foretage en ny markedsanalyse inden 
udgangen af den almindeligt gældende periode.  
 
Kommissionen bemærker endvidere, at Erhvervsstyrelsen foreslår ikke at på-
lægge en forpligtelse om fysisk netadgang til fiber i 56 postnummerområder, 
idet disse områder er udpeget som mere konkurrenceprægede. I lyset af den 
konkurrencemæssige udvikling i disse områder opfordrer Kommissionen Er-
hvervsstyrelsen til at sikre, at der i de områder, hvor adgangen til fiber ikke er 
reguleret, findes egnede alternative adgangsprodukter for at sikre konkurrencen i 
disse områder.  
 
Om Erhvervsstyrelsens forslag om at ophæve forpligtelsen om adgang til kabel-
kanaler bemærker Kommissionen, at de gældende danske lovmæssige forplig-
telser om adgang til kabelkanaler ikke omfatter en forpligtelse om priskontrol, 
men kun en forpligtelse om adgang på rimelige vilkår. Kommissionen opfordrer 
Erhvervsstyrelsen til at genoverveje, hvorvidt fraværet af en sådan forpligtelse 
giver de alternative teleselskaber et pålideligt "køb-eller-opfør"-signal, samt 
hvorvidt adgangen på rimelige vilkår, som forhandles i hvert enkelt tilfælde 
uden et krav om et tydeligt standardtilbud, vil være tilstrækkeligt til at fremme 
infrastrukturkonkurrence.  
 
Erhvervsstyrelsen bemærker indledningsvis, at styrelsen har planlagt at overvå-
ge den videre udvikling i konkurrencen, herunder i de områder, hvor der er 
konkurrence på nettene. Som også anført i den geografiske afgrænsning kan det 
som følge af markedets hastige udvikling blive nødvendigt for Erhvervsstyrel-
sen at fremskynde en ny geografisk analyse af markedet – uafhængigt af den 
næste runde af markedsundersøgelser – med henblik på at revurdere, om der 
grundlag for at foretage en opdeling i geografiske delmarkeder.  
 
Erhvervsstyrelsen bemærker endvidere, at TDC’s forpligtelse til at tilbyde ad-
gang til selskabets (næsten) landsdækkende kobbernet består. Det vil dermed 
fortsat være muligt for alternative teleselskaber at opnå adgang til andre ad-
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gangsprodukter end fiber – nemlig kobber – i de områder, hvor adgangen til fi-
ber ikke er reguleret.  
 
Endelig skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at det efter fornyet overvejelse fortsat 
er styrelsens vurdering, at en reguleret adgang til TDC’s kabelkanaler på stræk-
ningen fra fremskudte indkoblingspunkter til detailkunderne, som er den stræk-
ning, der hidtil har været reguleret, ikke vil være proportional. Begrundelsen 
for en regulering – ved siden af den lovfæstede adgang i graveloven – har hidtil 
været, at en sådan adgang ville kunne gøre det rentabelt for alternative telesel-
skaber at etablere sig med eget udstyr tæt på detailkunderne, herunder eventuelt 
at etablere parallel infrastruktur. Imidlertid er det styrelsens vurdering, at dette 
ikke sker, og styrelsen finder det på den baggrund ikke proportionalt at pålægge 
TDC en forpligtelse om dels at tilbyde netadgang til delstrækninger af kobber 
og dels at tilbyde netadgang til kabelkanaler på samme strækning.  
 
Erhvervsstyrelsen vil dog følge udviklingen i perioden frem til næste markeds-
afgørelse. Styrelsen vil følge interessen for at etablere mere decentralt, ligesom 
styrelsen vil vurdere, om adgang efter gravelovens regler, herunder i relation til 
vilkår og priser, i tilstrækkeligt omfang kan løfte behovet for adgang. 

 
 


