
Bilag 7 

 

17. august 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN  

Dahlerups Pakhus 

Langelinie  Allé 17 

2100 København Ø 

  

Tlf.         35 29 10 00 

Fax        35 29 10 01 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet 
 

TDC pålægges i markedsafgørelserne for engrosmarkederne 3a og 3b en for-

pligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer. Erhvervsstyrelsen anvender i 

prisklemmeforpligtelsen omkostningerne for en justeret EEO – en justeret ”lige 

så-effektiv konkurrent”. Det vil sige TDC’s faktiske omkostninger, men juste-

ret for dele af de stordriftsfordele TDC opnår qua selskabets antal kunder. Om-

kostningerne vil tage udgangspunkt i TDC’s fulde forretning. Det forudsættes 

videre, at den justerede EEO’s gennemsnitskunde svarer til TDC’s, dvs. samme 

levetid og forbrug mv.  

 

Erhvervsstyrelsen har gennemført en national høring over udkast til nærværen-

de notat i perioden 13. oktober til 3. november 2016. Erhvervsstyrelsens be-

mærkninger kan findes i høringsnotat over markedsafgørelserne for engros-

markederne 3a og 3b, jf. bilag 1.  

 

Omkostningerne i prisklemmetilsynet kan, som beskrevet i afsnit 4.5.4.1.3 i 

ovennævnte markedsafgørelser, deles op i tre overordnede kategorier, hen-

holdsvis netomkostninger, detailomkostninger og indholdsrettighedsomkost-

ninger. Netomkostninger indeholder engrosomkostningerne og øvrige netom-

kostninger, hvor engrosomkostningerne ikke justeres, da der her er tale om re-

gulerede priser. For de øvrige netomkostninger har Erhvervsstyrelsen fastlagt 

en opjusteringsfaktor på 25 pct. for de mest centrale dele af nettet, mens om-

kostningerne i de mere decentrale dele af nettet ikke opjusteres. 

 

I dette notat vurderes, hvorvidt TDC har stordriftsfordele for de resterende om-

kostningskategorier, dvs. for detailforretningen og indholdsrettigheder. Vurde-

ringen tager udgangspunkt i branchens dataindberetning samt detailomkostnin-

gerne i konkurrencemarginmodellen. På baggrund heraf vil Erhvervsstyrelsen 

ved prisklemmetilsynet opjustere TDC’s samlede detailomkostninger med 50 

pct. for bredbånd og 10 pct. for bredbånd bundtet med tv. Derudover opjusteres 

indholdsrettighedsomkostninger med 40 pct. Opjusteringsfaktorerne er konser-

vativt fastsat, baseret på at Erhvervsstyrelsen har modtaget få dataindberetnin-

ger. Endvidere viser dataindberetningerne store variationer i omkostningerne, 

som ikke umiddelbart kan forklares ud fra variationer i selskabernes størrelse. 

Begrundelsen for den valgte metodetilgang for de fastsatte opjusteringer er ud-

dybet i afsnit 3.  
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De nævnte opjusteringsfaktorer anvendes for hver af TDC’s forskellige divisi-

oner (fx nuværende YouSee, Fullrate og TDC Erhverv).  

1. Metoder til vurdering og opjustering  

Ved stordriftsfordele forstås generelt økonomiske fordele, der stiger med sel-

skabets størrelse. Det kan også tolkes som faldende enhedsomkostninger ved 

stigende produktion og/eller kundebase.  

 

Der er flere metoder til at vurdere, hvorvidt selskaber besidder stordriftsfordele. 

En gængs metode er at foretage en sammenligning af enhedsomkostninger en-

ten ved en modelbaseret tilgang (bottom-up) eller en sammenligning af faktiske 

enhedsomkostninger (top-down). I begge tilfælde kan forskelle i enhedsom-

kostninger være et tegn på stordriftsfordele. Erhvervsstyrelsens overvejelser i 

forhold til de to metoder er uddybet i afsnit 1.1. 

 

Hvis det konstateres, at TDC har stordriftsfordele, skal omkostningerne i pris-

klemmetilsynet justeres, idet Erhvervsstyrelsen har valgt en justeret ”lige så-

effektiv konkurrent”-tilgang. Dette kan gøres mere eller mindre detaljeret, fx i 

forhold til omkostningskategori, division mv. Erhvervsstyrelsens overvejelser 

herom er uddybet i afsnit 1.2. 

1.1. Vurdering af stordriftsfordele 

Ved den modelbaserede tilgang skal der opstilles teoretiske antagelser for, 

hvordan totalomkostninger (for en given omkostningskategori) ved optimal 

drift varierer med selskabets størrelse. Hvis en omkostning forudsættes at stige 

lineært med selskabets størrelse, er omkostningen fuldstændig skalerbar, og der 

er således ingen stordriftsfordele. Modsat kan der være faste omkostninger, 

som er uafhængige af selskabets størrelse, hvor eksempelvis en fordobling af 

kundebasen medfører en halvering af enhedsomkostningerne. Mellem de to 

yderpunkter kan der være omkostningskategorier, der indeholder både et fast 

og et variabelt element. 

 

Fordelen ved den modelbaserede tilgang er, at når de teoretiske antagelser først 

er fastlagt, kan stordriftsfordele vurderes ved at sammenligne de modelbereg-

nede enhedsomkostninger for selskaber af forskellig størrelse. Ulempen ved 

denne tilgang er, at når man opstiller de teoretiske antagelser, fastlægger man 

samtidig konklusionerne om stordriftsfordele. Vurderingen af stordriftsfordele 

på baggrund af den modelbaserede tilgang er dermed helt bestemt ud fra anta-

gelserne. Således kræver det stor indsigt i forskellige aspekter af selskabers for-

retning for at fastlægge de teoretiske antagelser retvisende.  

 

En sammenligning af selskabernes faktiske enhedsomkostninger kræver ikke 

samme grad af indsigt i hver enkelt selskabs drift, men kræver ensrettede data-

indberetninger for at have det rette sammenligningsgrundlag. Forskelle mellem 

selskabers omkostninger kan skyldes stordrift, men det kan også være et udtryk 

for forskelle i selskabernes effektivitet eller opgørelsesmetoder, fx forskellige 

fordelingsnøgler for fællesomkostninger. Uden ensrettet dataindberetning fra 

selskaberne mindskes sammenligneligheden, og dermed øges risikoen for fejl-
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slutninger omkring stordriftsfordele. Jo mere opjusteringsfaktorerne ønskes op-

delt på kategori, desto mere nødvendigt er det at have ensrettede dataindberet-

ninger. 

 

Der kan også anvendes en kombination af de to tilgange, hvor enhedsomkost-

ningerne i bottom-up-modellen konsolideres ved top-down data. Dermed bliver 

de faktiske enhedsomkostninger benyttet til at kvalitetssikre modellens resulta-

ter. På den måde sikres, at de teoretiske antagelser følger faktiske forhold. 

1.2. Opjustering for stordriftsfordele 

Ved den kategorivise opjustering justeres alene de omkostningskategorier, hvor 

der er påvist stordriftsfordele og potentielt med individuelle satser. Beregnin-

gen af de individuelle opjusteringsfaktorer kræver meget præcis data enten i 

form af stort kendskab til den daglige drift ved bottom-up-modelleringen eller 

ved ensrettet top-down data. 

 

Kategorivis opjustering giver det mest præcise billede af den justerede EEO’s 

omkostninger, også når de individuelle omkostningskategorier justeres løben-

de. Fremgangsmåden kan dog give et øget incitament til at reducere de om-

kostninger, hvor der i tilsynet er vurderet stordrift. Et ureguleret selskab vil der-

imod søge at reducere de samlede omkostninger mest muligt, så den kategori-

vise opjustering kan få en utilsigtet forvridende effekt. Hvis den kategorivise 

opjustering skal foretages på baggrund af top-down data, er nødvendigheden af 

ensrettede data endvidere ekstra udtalt.  

 

Opjusteringen kan ligeledes ske for de samlede enhedsomkostninger. I mod-

sætning til den kategorivise opjustering giver metoden ikke øget incitament til 

at reducere udvalgte omkostninger. Ligeledes vil forskelle i fordelingsnøgler 

ikke påvirke resultatet, da der ikke sker en sammenligning af individuelle om-

kostningskategorier. Ulempen ved fremgangsmåden er, at den samlede sats er 

en gennemsnitsbetragtning for alle omkostningskategorier. Dermed opnås ikke 

et lige så præcist billede af den justerede EEO’s omkostninger, særligt når disse 

opdateres løbende. 

2. Gennemgang af stordriftsfordele 

Erhvervsstyrelsen har modtaget data fra fem selskaber, men dataanmodningen 

er besvaret i varierende grad. 

 

Som anført tidligere vil faste omkostninger medføre stordriftsfordele (fx it-

systemer, stabsfunktioner, administration og husleje), men derudover kan der 

også være stordriftsfordele for omkostningselementer, hvor der indgår et for-

handlingselement. Dette kan gøre sig gældende i større eller mindre grad for al-

le kategorier af omkostninger, men forventes primært for omkostningerne be-

skrevet i efterfølgende afsnit.  

2.1. Detailomkostninger 

Erhvervsstyrelsen forventer, at stordriftsfordelene for engangsomkostningerne 

ved salg især kan opnås ved marketing og detailkundeplaceret udstyr. De lø-

bende omkostninger kan indeholde et vist omfang af faste omkostninger, hvil-
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ket sandsynliggør stordriftsfordele. Dog forventer Erhvervsstyrelsen, at disse er 

mindre udtalte.  

 

Marketing er efter Erhvervsstyrelsens vurdering i høj grad præget af stordrift, 

da fx en given reklamekampagne koster det samme uanset selskabets størrelse. 

Dermed vil enhedsomkostningerne for den givne reklamekampagne være min-

dre for et større selskab. Derudover kan selskaber opnå rabataftaler ved køb af 

større reklamekampagner, fx TV2 som offentliggør stigende procentuel rabat i 

takt med, at annoncøren øger sit engagement med TV21. Erhvervsstyrelsen for-

venter ligeledes stordriftsfordele ved detailkundeplaceret udstyr. Selskaber 

med en stor kundebase kan forhandle mere fordelagtige udstyrspriser hos ud-

styrsleverandører, når der indgås aftaler om større partier.  

2.2. Omkostninger til indholdsrettigheder 

Omkostningerne til indholdsrettigheder fastlægges på baggrund af forhandlin-

ger mellem selskaberne og indholdsleverandørerne. Selskaber med større kun-

debase har en stærkere forhandlingsposition, da de kan tilbyde flere seere og 

dermed højere reklameindtægter for indholdsleverandørerne. Enhedsomkost-

ningerne vil derfor alt andet lige falde med kundebasen, hvorfor Erhvervssty-

relsen forventer stordriftsfordele for denne omkostningskategori. 

2.3. Gennemgang af data 

Erhvervsstyrelsen kan konstatere, at detailomkostningerne varierer markant 

selskaberne imellem. Større selskaber har ikke nødvendigvis lavere enhedsom-

kostninger for alle kategorier. Dette kan være et tegn på, at selskaberne anven-

der forskellige fordelingsnøgler til fællesomkostninger, produktafgræsninger 

eller regnskabsmetoder. For omkostninger til indholdsrettigheder varierer en-

hedsomkostningerne mere forventeligt med størrelsen af selskaberne.  

 

Overordnet set følger data Erhvervsstyrelsens forventninger. De største forskel-

le i enhedsomkostninger selskaberne imellem findes for marketing og dernæst 

omkostningskategorier, som indebærer forhandling med leverandører, dvs. om-

kostninger til indholdsrettigheder og detailkundeplaceret udstyr.  

 

For de løbende detailomkostninger er der forskelle i enhedsomkostningerne for 

alle underkategorier på nær tab på debitorer. 

3. Valg af metode 

Erhvervsstyrelsen anvender en top-down tilgang til vurdering af stordriftsforde-

le, hvor TDC’s indberettede omkostninger sammenholdes med indberetninger 

fra alternative selskaber. Endvidere foretages en samlet opjustering af enheds-

omkostninger for henholdsvis detailomkostninger og indholdsrettighedsom-

kostninger. Erhvervsstyrelsens overvejelser og begrundelser for metodevalget 

er uddybet i følgende afsnit.  

                                                      
1 http://priser.tv2.dk/tv-2/rabat/rabatter 
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3.1. Metode til vurdering af stordriftsfordele 

Erhvervsstyrelsen mener, at en bottom-up-model med top-down konsolidering 

af data teoretisk set er den optimale fremgangsmåde til vurdering af stordrifts-

fordele.  

 

Ved modeltilgangen er det afgørende at opstille de korrekte optimale teoretiske 

antagelser for at sikre retvisende resultater. Det vil sige, at udvikling af en bot-

tom-up-model til vurdering af stordriftsfordele vil bero på en lang række forud-

sætninger, fx optimal markedsføringsstrategi, løn og antal ansættelser, optimalt 

kundeserviceniveau mv. Disse forhold er imidlertid svære at efterprøve 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.  

3.2. Metode til opjustering for stordriftsfordele 

Givet det tilgængelige datagrundlag sammenholdt med fordele og ulemper ved 

de forskellige metoder vil Erhvervsstyrelsen anvende en samlet opjustering af 

enhedsomkostningerne. 

 

Erhvervsstyrelsen finder det uhensigtsmæssigt, hvis opjusteringen af enheds-

omkostninger i prisklemmetilsynet skaber forvridende effekter, og derfor fra-

vælges den kategorivise opjustering. Yderligere finder Erhvervsstyrelsen ikke, 

at det foreliggende datagrundlag er tilstrækkeligt omfangsrigt og ensrettet til at 

opnå de tilsigtede præcisionsmæssige fordele ved den kategorivise opjustering. 

4. Vurdering af stordriftsfordele 

Fastlæggelsen af stordriftsfordele er sket ud fra en vurdering af både det indbe-

rettede data samt detailomkostningerne i konkurrencemarginmodellen. Derud-

over har Erhvervsstyrelsen, givet usikkerhed i data og den begrænsede tilba-

gemelding fra branchen, valgt at benytte en konservativ tilgang ved fastsættel-

sen af opjusteringsfaktorerne. 

4.1. Detailomkostninger 

Detailomkostningerne opjusteres med 50 pct. for. bredbånd og 10 pct. for bred-

bånd bundtet med tv. Opjusteringsfaktorerne gælder for både engangsomkost-

ningerne ved salg og de løbende detailomkostninger samt for alle af TDC’s di-

visioner. 

 

Sammenligningen af selskabernes indberettede omkostninger viser markant va-

riation i de individuelle omkostningskategorier. Typisk varierer omkostninger-

ne nogle hundrede pct. selskaberne imellem, men i flere tilfælde er variationen 

over 1.000 pct. og i et enkelt tilfælde næsten 20.000 pct. Det gør alt andet lige 

sammenligningsgrundlaget usikkert, både når man ser på de individuelle kate-

gorier, men også de samlede omkostninger. Efter Erhvervsstyrelsens vurdering 

kan variationerne være et udtryk for, at selskaberne kan have forskellige meto-
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der til at fordele fællesomkostninger, har afgrænset produktområderne forskel-

ligt eller har anvendt forskellige regnskabsmetoder mv. Derfor har Erhvervssty-

relsen lagt begrænset vægt på den seneste dataindberetning ved fastlæggelsen 

af opjusteringsfaktorerne. 

 

Opjusteringsfaktorerne er i overvejende grad beregnet ved at sammenligne 

TDC’s dataindberetning med de REO-omkostninger, som blev fastsat i konkur-

rencemarginmodellen på baggrund af WIK’s anbefaling2. Den justerede EEO 

forudsættes at være mere effektiv end REO’en, hvorfor den justerede EEO må 

have lavere omkostninger end REO’en i konkurrencemarginmodellen. Sam-

menligningen er foretaget individuelt for de to produktgrupper bredbånd og 

bredbånd bundtet med tv. Forskellen mellem TDC’s enhedsomkostninger og 

REO’ens kan – afhængigt af divisionen og produktgruppen – være flere hund-

rede pct. for den enkelte omkostningskategori. Det giver et bredt udfaldsrum 

ved vurderingen af opjusteringsfaktorerne. Yderligere er de samlede omkost-

ninger for hver produktgruppe blevet sammenlignet, og her er det konstateret, 

at forskellene er størst for bredbånd og mindre udtalte for bredbånd bundtet 

med tv. Af hensyn til den konservative tilgang fastsættes opjusteringsfaktorerne 

derfor til 50 pct. for bredbånd og 10 pct. for bredbånd bundtet med tv.  

4.2. Omkostninger til indholdsrettigheder 

Omkostningerne til indholdsrettigheder opjusteres med 40 pct. 

 

Erhvervsstyrelsen har sammenlignet selskabernes indholdsrettighedsomkost-

ninger for individuelle kanaler fratrukket KODA/Copydan afgifter. Sammen-

ligningen har vist, at forskellen i selskabernes omkostninger for de enkelte ka-

naler kan variere op til knap 500 pct. Den relative omkostningsforskel er typisk 

størst for de billigste kanaler, så for at tage højde for dette har Erhvervsstyrel-

sen beregnet et vægtet gennemsnit, hvor der vægtes med prisen for den enkelte 

tv-kanal. Metoden sikrer, at de dyrere, populære kanaler vægter tungest i vur-

deringen af stordriftsfordelene. Sammenligningen viser, at de alternative sel-

skabers vægtede, gennemsnitlige omkostninger kan være op imod godt 60 pct. 

højere end TDC’s.  

 

Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt stordriftsfordele afhænger af tv-

pakkens størrelse. Sammenligningen viser, at variationen ikke er tilstrækkelig 

til at differentiere stordriftsfordelene tv-pakkerne imellem.. Erhvervsstyrelsen 

vil således anvende samme opjusteringsfaktor for alle tv-pakker.  

 

Baseret på indberettet data og ovenstående vurderinger er det Erhvervsstyrel-

sens opfattelse, at stordriftsfordelene for indholdsrettigheder først indtræder, 

når selskaber opnår en markant kundebase. Det medfører samtidig, at mindre 

selskaber har mere ensartede omkostninger til indhold. Det er derfor Erhvervs-

styrelsens vurdering, at 40 pct. repræsenterer en konservativt vurdering af 

TDC’s stordriftsfordele for omkostninger til indholdsrettigheder.  

                                                      
2 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/retail_costs_specification_for_dba.pdf 
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5. Øvrige bemærkninger 

De ikke-kundespecifikke omkostninger i prisklemmetilsynet er hidtil opgjort 

som en procentsats i forhold til detailprisen. TDC kan ikke opgøre denne pro-

centsats, men indberetter i stedet en samlet omkostning for de forskellige pro-

dukttyper i divisionerne. Erhvervsstyrelsen vil fordele de samlede ikke-

kundespecifikke omkostninger på baggrund af det enkelte flagskibsprodukts 

andel af omsætningen, hvor der igen er sammenhæng mellem detailpris og ik-

ke-kundespecifik omkostning. De ikke-kundespecifikke omkostninger opjusteres 

fortsat med procentsatsen angivet i afsnit 4.1. 

 

Engrosomkostningerne til samhusning er fastlagt ud fra selskabernes indberet-

ninger, som vist i nedenstående tabel. Omkostningerne vurderes ens for kobber 

og fiber. 
 

Tabel 1: Samhusningsomkostninger køb af engrosprodukter hos TDC 

 
  Rå infrastruktur Lag 3 BSA 

Bredbånd DKK/år 55 10 

Bredbånd og tv DKK/år 55 10 

Erhvervsprodukter DKK/år 30 15 

 

Netomkostninger til tv-transmission følger TDC’s omkostninger opjusteret 

med 25 pct., svarende til opjusteringsfaktoren for de centrale dele af nettet. 


