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Resultat af den nationale høring 

 

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra Konkurrence- og Forbrugersty-

relsen, Dansk Energi, Hiper, SE/Stofa, TDC, Telenor og Telia. I dette hørings-

notat redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er indkommet i forbin-

delse med høringen, og bemærkningerne kommenteres.   

 

Høringssvarene findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.  

 

De indkomne høringssvar har givet anledning til en række præciseringer i mar-

kedsanalyserne.  

 

1 Data 

Telenor bemærker, at Erhvervsstyrelsen med figur 3 vedrørende markedsandele 

for kobberbaserede bredbåndsabonnementer i EU-landene i analyserne har valgt 

at medtage data, der viser, hvor stor markedsandel TDC har på markedet for 

kobbernet-bredbåndsabonnementer (75 pct.). Telenor savner, at styrelsen som 

led i markedsanalyserne viser udviklingen over de seneste år (mindst tre år), så-

ledes at det kan konstateres, om TDC’s markedsandel bevæger sig i den ene el-

ler anden retning, og at det kan vurderes, om markedsandelene alt andet lige vil 

udvikle sig i den nærmeste fremtid. 

 

Erhvervsstyrelsen ønsker med afsnit 1.3 at vise det danske bredbåndsmarked i et 

internationalt perspektiv. Når Erhvervsstyrelsen har valgt at medtage den om-

handlede figur, der viser andelen af kobberbaserede bredbåndsabonnementer, 

skyldes det, at figuren viser, at Danmark ikke har en atypisk andel abonnemen-

ter solgt til alternative selskaber sammenlignet med andre EU-lande. Dette bru-

ges i afsnittet til at underbygge konklusionen om, at TDC’s forholdsvis høje 

markedsandel i Danmark sammenlignet med markedsandelen for ”incumbents” 

i andre EU-lande i høj grad kan forklares med TDC’ samtidig ejerskab af Dan-

marks største kabel-tv-net.  

 

De anførte tal er offentliggjort af Kommissionen. I årene 2010-2014 har TDC’s 

markedsandel på kobberplatformen ifølge de årlige opgørelser fra Kommissio-

nen svinget mellem 72 og 76 pct. Der ses ikke af de årlige opgørelser en stigen-

de tendens i TDC’s markedsandel på bredbåndsabonnementer via kobbernettet. 

 

Ifølge markedsafgrænsningen omfatter markederne flere forskellige bredbånds-

teknologier, ligesom konkurrencen på bredbåndsmarkedet afhænger af såvel 

den infrastrukturbaserede som den tjenestebaserede konkurrence. Erhvervssty-

relsen har derfor i beskrivelsen og vurderingen af bredbåndsmarkedet ikke ale-

ne medtaget beskrivelse af udviklingen i bredbåndsabonnementer via kobbernet-

tet, men tillige afspejlet afsætning baseret på fx fibernet, ligesom også udviklin-

gen i markedsandele på disse net er afspejlet. 

 

2 Detailmarkedet for bredbånd 

TDC anfører i forbindelse med styrelsens afsnit om, at priserne på detailmarke-

det over de seneste 10 år er faldet markant, at et markant, løbende prisfald er et 
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udtryk for konkurrencepresset og et udtryk for, at aktørerne på bredbåndsmar-

kedet i høj grad konkurrerer på pris. TDC mener, at prisfaldet bør sættes i relati-

on til den senere beskrivelse af konkurrencesituationen.  

 

Som anført i analysen, kommer konkurrencen på detailmarkedet bl.a. til udtryk 

gennem priskonkurrence. Priskonkurrence kan være til gavn for detailkunderne, 

når det ikke på længere sigt sker på bekostning af den vedvarende konkurrence. 

Udviklingen i priser – dels på detailniveau, dels på engrosniveau – er afspejlet i 

analysen, idet Erhvervsstyrelsen dog skal bemærke, at TDC’s kommentar ikke 

ændrer på denne konklusion. 

 

Erhvervsstyrelsen har også vurderet konkurrencemarginerne på bredbåndsmar-

kedet. Her konkluderer Erhvervsstyrelsen overordnet, at det er muligt at opnå 

positive marginer for teleselskaber med tilstrækkelig store markedsandele – det-

te til trods for de faldende detailpriser. Analysen viser dog samtidig, at der ikke 

skal ske markante fald i detailpriserne, før der er risiko for negative marginer, 

ligesom der er marginudfordringer for udvalgte produktbundter. Derfor opret-

holdes prisklemmetilsynet men i en tilrettet version, der afspejler de ændrede 

markedsforhold. 

 

3 Produkter omfattet af markederne 

SE/Stofa bemærker, at styrelsens analyser bør sikre, at nye produkter (fx i for-

bindelse med at fibernettet bliver ændret af TDC til en ny og mindre tilgængelig 

arkitektur (GPON) for alternative selskaber) kan blive reguleret i det omfang, de 

bliver specificeret og i det omfang, der er behov for regulering. Analyserne og 

de kommende markedsafgørelser bør kunne tage højde for fremkomsten af så-

danne produkter. 

 

SE/Stofa bemærker yderligere, at substitution på fastnet/mobilt bredbånd for-

mentlig er undervurderet. Mobilt bredbånd forekommer at have en større ind-

virkning på fastnetmarkedet og bør beskrives nærmere.  

 

Erhvervsstyrelsen bemærker hertil, at forpligtelserne netop kan omfatte eventu-

elle nye fiberbaserede engrosprodukter, såfremt produkterne er dækket af mar-

kedsafgrænsningen. Således omfatter forpligtelsen om fysisk netadgang til fi-

bernettet alle former for fysisk netadgang uanset topologi, herunder netadgang i 

både punkt-til-punkt-net og punkt-til-multipunkt-net. 

 

Det udelukker imidlertid ikke, at der kan opstå behov for nye netadgangspro-

dukter fx i takt med den teknologiske udvikling. Sådanne nye netadgangsproduk-

ter kan være omfattet af TDC’s forpligtelse til at imødekomme rimelige anmod-

ninger, men kan dog også forudsætte, at Erhvervsstyrelsen træffer en tillægsaf-

gørelse, idet der kan være andre forhold i relation dertil, som forudsætter 

(de)regulering. 

 

I relation til betydningen af mobilt bredbånd er det Erhvervsstyrelsens vurde-

ring, at den konstaterede stigning i antallet af mobile bredbåndsabonnementer 

ikke – på nuværende tidspunkt – er udtryk for, at detailkunderne opfatter mobile 
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bredbåndforbindelser som et alternativ til fastnetbredbåndsforbindelser (via 

kobber, fiber eller kabel-tv). Grundlaget for denne vurdering er, at der ikke er 

sket et fald i antallet af fastnetbredbåndsforbindelser, der som anført i analysen 

fortsat oplever vækst. Det udelukker imidlertid ikke, at nogle forbrugere i områ-

der med kablede forbindelser med lav hastighed faktisk anvender en mobil 

bredbåndsforbindelse som alternativ til en fastnetbredbåndsforbindelse. Men 

der er efter Erhvervsstyrelsens vurdering ikke på nuværende tidspunkt og i det 

tidsperspektiv, som markedsafgørelsen fremadrettet skal gælde, tale om egentli-

ge substituerbare produkter, idet de fleste detailkunder i højere grad anvender 

mobile bredbåndsabonnementer som et supplement til fastnetbredbåndsabon-

nementer. 

 

4 Geografisk afgrænsning og differentiering af forpligtelser mel-

lem forskellige områder 

4.1 Ét nationalt marked 

TDC er uenig i Erhvervsstyrelsens konklusion om, at engrosmarkederne for 

henholdsvis lokal netadgang og central netadgang er nationale. TDC mener ik-

ke, at selskabets SMP-udpegning bør gælde hele landet. TDC finder, at styrelsen 

i stedet bør udpege en alternativ SMP-udbyder i visse geografiske områder. 

TDC finder ikke, at styrelsen har taget hensyn til tilstedeværelsen af alternativ 

infrastruktur i sin markedsafgrænsning og SMP-udpegning. Ifølge TDC bør der 

foretages en egentlig geografisk opdeling af markederne, hvis der i en landsdel 

er en anden infrastrukturbaseret udbyder, der har opnået en højere markedsande-

le end TDC.  

 

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s bemærkninger fundet anledning til 

at præcisere det afsnit i den geografiske afgrænsning, hvori der redegøres for 

styrelsens anvendte metode i forhold til at afgøre, om det danske bredbånds-

marked skal betragtes som ét nationalt marked eller om der er grundlag for en 

opdeling i geografiske delmarkeder. Den geografiske afgrænsning er opbygget 

således, at følgende undersøges for at afdække, om der eksisterer væsentlige 

forskelle i konkurrenceforholdene i geografiske områder: 

 

 Dækning med to eller flere infrastrukturer ejet af forskellige selskaber 

samt anvendelsen af disse infrastrukturer. 

 Geografiske forskelle i TDC’s markedsandele samt udviklingen heri. 

 Geografiske forskelle i markedsandele hos alternative teleselskaber ba-

seret på egen fiberinfrastruktur (eller på et andet alternativt selskabs in-

frastruktur). 

 Geografiske forskelle i prissætningen hos såvel TDC som alternative 

selskaber. 

 Geografiske variationer i produktudbud på bredbåndsmarkedet.   

 

Det er en grundlæggende forudsætning for at opdele et marked i geografiske 

delmarkeder, at der eksisterer væsentlige forskelle i konkurrenceforholdene 

imellem forskellige geografiske områder. Vurderingen af, hvorvidt der eksiste-

rer væsentlige forskelle, foretages ud fra en samlet vurdering af ovennævnte kri-

terier.  
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Hvis det konstateres, at der eksisterer væsentlige forskelle, kan det føre til, at 

der på det ene delmarked konstateres reel konkurrence, mens der på det andet 

delmarked konstateres konkurrenceproblemer og identificeres en udbyder med 

SMP. Det kan også føre til, at der udpeges forskellige SMP-udbydere på de for-

skellige delmarkeder. 

 

På baggrund af Erhvervsstyrelsens analyser af de ovenstående kriterier (dvs. 

variationer i udrulningen af parallel infrastruktur, markedsandele, priser og 

produktudbud på tværs af Danmark) er det samlet set styrelsens vurdering, at 

der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelige geografiske forskelle i konkur-

renceforholdene til, at der bør foretages en opdeling af det nationale marked i 

geografiske delmarkeder. Dermed er der ikke noget grundlag for, at der på et 

delmarked konstateres reel konkurrence, eller at der udpeges forskellige SMP-

udbydere på forskellige delmarkeder. 

 

I relation til TDC’s betragtning om, at selskabet ikke kan besidde SMP i et af-

grænset område, hvor selskabets markedsandel er mindre end 50 pct. skal Er-

hvervsstyrelsen bemærke, at denne konklusion umiddelbart er korrekt, såfremt 

der foretages en opdeling i geografiske delmarkeder. Styrelsen har imidlertid 

netop ikke fundet grundlag for at afgrænse separate geografiske markeder, 

hvorfor det danske bredbåndsmarked afgrænses som ét nationalt marked.  

 

Overordnet er Erhvervsstyrelsen enig med TDC i, at konkurrencesituationen er 

under forandring i nogle områder af landet, og styrelsen anerkender således 

mange af TDC’s synspunkter. Ud fra en samlet betragtning er det imidlertid sty-

relsens vurdering, at der på baggrund af den konkrete konkurrencesituation på 

det danske marked på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at opdele det 

nationale marked i delmarkeder. 

 

Erhvervsstyrelsen er enig med TDC, for så vidt angår TDC’s anbringende om, 

at udviklingen i markedsandele og tilstedeværelse af alternativ infrastruktur er 

to forhold, der isoleret set taler for en geografisk opdeling. Men en geografisk 

opdeling skal imidlertid ske på baggrund af en samlet vurdering af en række 

forskellige kriterier, som beskrevet ovenfor. 

 

Analysen, der foretages i den geografiske markedsafgrænsning, skal efter Er-

hvervsstyrelsens vurdering nødvendigvis også indeholde et element af ”greenfi-

eld-betragtning”. Det skal forstås således, at det allerede i afgrænsningsfasen 

er nødvendigt at vurdere, om udfaldet af en deregulering eller udpegning af an-

den SMP-udbyder, der eksempelvis vil følge af en opdeling i geografiske del-

markeder, vil føre til, at der kan opretholdes reel detailkonkurrence – med an-

dre ord, om det kan forventes, at der fortsat kan konstateres konkurrence på de-

tailmarkedet. 

  

Som det også fremgår af sammenfatningen for den geografiske afgrænsning (af-

snit 2.3.7) er konkurrencesituationen på engrosmarkederne for lokal- og central 

netadgang i en række særlige postnummerområder kendetegnet ved, at der – til 
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trods for tegn på en forbedret konkurrencesituation i forhold til resten af Dan-

mark – alene er to parallelle infrastrukturudbydere. Den ene infrastruktur er 

åben for engroskunder i kraft af den regulerede adgang, mens den anden infra-

struktur er lukket for engroskunder, og denne infrastruktur anvendes alene til 

eget detailudbud til privatkunder af infrastrukturejeren. Der er derfor ikke tale 

om reel eller vedvarende konkurrence. Ved fravær af regulering vurderes der at 

være risiko for, at der opstår en duopol-situation, hvor der alene er to udbydere 

på markedet, hvilket ikke vurderes tilstrækkeligt til at opretholde en velfunge-

rende konkurrence på detailmarkedet. Der skal derfor udpeges en udbyder med 

SMP-status også i disse områder. 

 

Det er styrelsens vurdering, at analysen viser, at det samlede marked inklusiv de 

omhandlede områder fortsat er afhængig af det konkurrencepres, der kommer 

fra de tjenestebaserede udbydere.  

 

Til trods for fibernettenes hastige udbredelse er cirka halvdelen af alle solgte 

bredbåndsforbindelser fortsat baseret på kobberplatformen, der tilmed er (stort 

set) landsdækkende. Styrelsen vurderer derfor, at de tjenestebaserede udbydere 

med en reguleret adgang til kobbernettet, skal gives mulighed for at konkurrere 

landsdækkende Det er dog i den forbindelse en forudsætning, at detailkundernes 

efterspørgsel kan imødekommes via kobberplatformen.  

 

For så vidt angår TDC’s kobbernet i områder, hvor dette ikke er opgraderet, er 

styrelsen opmærksom på, at kobbernettet kun til en vis udstrækning kan imøde-

kommer detailkundernes efterspørgsel efter højere båndbredder. Styrelsen kan 

dog samtidig konstatere, at det fortsat er størsteparten af alle bredbåndsabon-

nementer, der leveres med en downloadhastighed under 50 mbit/s, jf. figuren 

nedenfor.  
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Figur 1: Udvikling i afsatte downloadhastigheder 

 

Af figuren fremgår det, at der mellem de seneste to opgjorte perioder - 2. halvår 

2014 og 1. halvår 2015 - er sket en markant ændring, idet der er en betydelig 

større stigning i abonnementer med hastigheder over 50 Mbit/s på bekostning af 

et fald i abonnementer med en hastighed på mellem 10 og 50 Mbit/s. Som det 

fremgår af figuren nedenfor, der viser medianhastigheden for de enkelte tekno-

logier, kan denne stigning imidlertid stort set forklares ved at downloadha-

stighederne, der afsættes via kabel-tv-net, er steget markant. Det er imidlertid 

ikke sket som følge af, at detailkunderne aktivt har valgt at opgradere deres 

bredbåndsabonnement, men fordi blandt andet YouSee har valgt at hæve down-

loadhastighederne til deres detailkunder uden samtidig at hæve prisen.
1
 

 

Figur 2: Udvikling i download-medianhastigheder fordelt på teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser også, at medianhastigheden for alle abonnementer pr. 1. halvår 

2015 var 26,5 Mbit/s. Det vil sige, at under halvdelen af alle detailkunder afta-

                                                 
1
 http://www.computerworld.dk/art/232981/nu-er-der-300-megabit-til-yousee-kunder 
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ger bredbånd med en downloadhastighed under 30 Mbit/s, der vurderes at være 

tilgængeligt via kobbernettet for størsteparten af de danske husstande. 

 

For nuværende vurderer Erhvervsstyrelsen derfor, at en tilstrækkelig stor andel 

af detailkunderne fortsat kan serviceres via kobberplatformen. TDC, der på 

landsplan er markedets største udbyder, har et landsdækkende udbud og har én 

af sine styrker som følge heraf. Det er efter Erhvervsstyrelsens vurdering fortsat 

afgørende for tjenesteudbydernes muligheder for at opretholde et landsdækken-

de konkurrencedygtigt detailudbud at have adgang til TDC’s kobbernet. Det er 

styrelsens vurdering, at en tjenestebaseret konkurrence via den landsdækkende 

adgang til kobbernettet fortsat vil være den bedste måde hvorpå, der kan sikres 

en vedvarende konkurrence på detailmarkedet. 

 

Erhvervsstyrelsen vil dog følge udviklingen på markedet nøje med henblik på at 

kunne vurdere, hvordan den tjenestebaserede konkurrence understøttes mest 

hensigtsmæssigt og effektivt, samtidig med at reguleringen er proportional. I 

den sammenhæng har Erhvervsstyrelsen mulighed for at genbesøge den geogra-

fiske afgrænsning af markedet inden for kortere tid, såfremt udviklingen på 

markedet tilsiger det. Erhvervsstyrelsen har uddybet dette i den geografiske 

markedsafgrænsning. 

4.2 BEREC’s anbefalinger i Common Position om geografiske aspekter 

TDC anfører flere steder i selskabets høringssvar, at styrelsen ikke har fulgt spe-

cifikke anbefalinger i BEREC’s Common Position om geografisk markedsaf-

grænsning. 

 

Erhvervsstyrelsen er ikke enig med TDC i, at styrelsen ikke har fulgt specifikke 

anbefalinger i BEREC’s Common Position. Styrelsen har dog på baggrund af 

TDC’s bemærkninger justeret og foretaget en række præciseringer i den geo-

grafiske markedsafgrænsning.  

 

Styrelsen skal i øvrigt bemærke, at TDC synes at se bort fra, at der i BEREC’s 

rapport, når der henvises til konkurrerende infrastrukturer, konsekvent tales om 

disse i flertal.  

 

I forhold til TDC’s anbringende om, at styrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har 

inddraget tilstedeværelsen af parallel infrastruktur, har dette givet styrelsen an-

ledning til i markedsafgrænsningen, at opgøre tilstedeværelsen af tre parallelle 

infrastrukturer. Baggrunden er, at EU-Kommissionen i flere sammenhænge har 

lagt til grund, at der skal være mere end to udbydere på detailmarkedet, for at 

konkurrencen kan forventes at forblive velfungerende uden regulering (”green-

field” betragtning). Et eksempel herpå er Kommissionens NGA-henstilling, 

punkt 22, hvoraf følgende fremgår: ”I overensstemmelse med principperne i di-

rektiv 2002/19/EF5 bør de nationale tilsynsmyndigheder, såfremt SMP-

udbyderen udruller FTH, i princippet stille krav om ubundtet adgang til fiberac-

cesnettet. Der kan kun gøres berettigede undtagelser i geografiske områder, 

hvor tilstedeværelsen af flere alternative infrastrukturer såsom FTH-net og/eller 
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kabelnet kombineret med konkurrencedygtige adgangstilbud sandsynligvis vil 

medføre effektiv konkurrence i det senere omsætningsled.” 

4.3 Indførelse af en transitionsperiode 

TDC foreslår en transitionsperiode, hvor der i en periode opretholdes adgang til 

husstande, hvor TDC’s infrastruktur er den eneste adgangsvej. Der vil dermed i 

en periode være tale om parallelle forpligtelser fremfor en deregulering. 

 

Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at såfremt der på et tidspunkt skal foreta-

ges en ændring i SMP-udpegningen, eksempelvis som følge af en geografisk op-

deling af markedet, kan det indebære, at der indføres en transitionsperiode, 

hvor adgangen til TDC’s infrastruktur opretholdes samtidig med, at der evt. gi-

ves adgang til en anden infrastruktur. 

4.4 Udviklingen i markedsandele 

TDC finder, at Erhvervsstyrelsen har undladt at undersøge, hvilket potentiale for 

konkurrence, de alternative udbydere har. TDC mener i den sammenhæng, at 

markedsandele bør sammenholdes med tilstedeværelse af alternativ infrastruktur 

og udviklingen i markedsandele og investeringer over tid. Konkret finder TDC i 

den sammenhæng, at styrelsen har konkluderet, at SE/Stofas landsdækkende 

markedsandel på 12 pct. kan karakteriseres som ”begrænset”, og at dette videre 

har givet styrelsen anledning til at konkludere, at markedet er homogent fordi, 

”alternative selskaber har begrænset dækningsgrad”. Endvidere finder TDC, at 

Erhvervsstyrelsen bør analysere markedsandele i regioner, samt inddrage områ-

der hvor TDC’s markedsandel er 40-50 pct.  

 

Erhvervsstyrelsen har ikke vurderet og konkluderet på, hvorvidt SE/Stofas mar-

kedsandel på 12 pct. på landsplan kan karakteriseres som begrænset eller ej. 

Erhvervsstyrelsen har derimod konstateret, at SE/Stofa i visse geografiske om-

råder har en betydelig markedsandel, mens TDC’s markedsandel er faldende, 

og at Erhvervsstyrelsen vil tage højde herfor, når der pålægges forpligtelser. 

 

Erhvervsstyrelsen kan ikke genkende TDC’s kommentar om, at styrelsen ikke 

har taget højde for tilstedeværelsen af alternativ infrastruktur. Det er netop data 

herfor, der sammen med markedsandele danner grundlag for at identificere en 

række geografiske områder, hvor konkurrenceforholdene adskiller sig fra de øv-

rige områder i landet. 

 

Det er korrekt, som anført af TDC, at Erhvervsstyrelsen ikke i selve den geogra-

fiske markedsafgrænsning har beskrevet eller anvendt udviklingen i markedsan-

dele på landsplan. Afgrænsningen var således i første udkast baseret på de fak-

tiske markedsandele, og det var alene inden for de identificerede områder, at 

styrelsen havde vurderet udviklingen i markedsandelene. Styrelsen er enig med 

TDC i, at analysen i højere grad bør inddrage udviklingen i hele landet. De 

geografiske dataoplysninger, som styrelsen er i besiddelse af, er dog ikke til-

strækkelige opdaterede til, at de kan danne grundlag for en endelig afgørelse på 

markeder i så hastig udvikling.  Styrelsen vil derfor sideløbende med høringen 

over afgørelsesudkastene at indsamle oplysninger om selskabernes solgte bred-
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båndsforbindelser opgjort på postnummerniveau pr. 1. halvår 2016 inden de 

endelige afgørelser træffes.  

 

Styrelsen har dog allerede på baggrund af TDC’s bemærkninger inddraget den 

observerede bagudrettede udvikling i markedsafgrænsningen og på den bag-

grund ”udvidet” det område, som efter styrelsens analyse adskiller sig fra re-

sten af landet konkurrencemæssigt. Endvidere har styrelsen ved afgrænsningen 

af det mere konkurrenceudsatte område, der kan blive genstand for en differen-

tieret regulering i afsnit 2.4 foretaget en ex ante vurdering.  

 

Styrelsen har i det tilrettede afsnit 2.4 taget udgangspunkt i beskrivelsen af den 

faktiske udvikling i markedsandele (afsnit 2.3), og har derudfra foretaget en 

fremskrivning af udviklingen i TDC’s markedsandel. Fremskrivningen er fore-

taget som en lineær fremskrivning af udviklingen i TDC’s markedsandel frem til 

2016 baseret på antallet af afsatte forbindelser på detailniveau fra 2012 og 

2014. Det skal understreges, at styrelsen i de endelige afgørelser vil foretage 

fremskrivninger baseret på de data, der indhentes for 1. halvår 2016, således at 

fremskrivninger vil afspejle den forventede udvikling i 2017 og 2018. I lyset af 

de indsamlede data vil styrelsen også vurdere hvilke kriterier, der skal anvendes 

i fremskrivningen, så den bedst afspejler markedsudviklingen. 

4.5 Kobbernettets betydning 

TDC illustrerer i figur 1 i selskabets høringssvar udviklingen i fiber ”homes pas-

sed” og tilsluttede fiberkunder og konkluderer på baggrund af figuren, at kob-

bernettet gradvist mister sin relevans. TDC finder også på den baggrund, at de 

alternative udbydere kan have en stærkere markedsposition end markedsandele-

ne umiddelbart tilsiger. 

 

Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at alle selskaber med egen infrastruktur 

(eller adgang til infrastruktur), der rækker ud over selskabets tilsluttede abon-

nenter har et potentiale for at få en større markedsandel. Det er imidlertid de-

tailkundernes efterspørgsel, der ud fra afvejning af en række forhold – pris, be-

hov og produkt – vælger bredbåndsudbyder. Ud fra de tal, der fremgår af 

TDC’s figur 1, kan Erhvervsstyrelsen konstatere en positiv udvikling både i for-

hold til udbredelsen af fiberinfrastruktur og i forhold til den andel, der er tilslut-

tet fibernettet. Erhvervsstyrelsen konstaterer imidlertid samtidig, at det i dag 

kun er godt en tredjedel (37 pct. i Q2’15) af ”homes passed”-husstande, der har 

valgt at udnytte fiberinfrastrukturen til at modtage bredbånd. Endvidere kan 

Erhvervsstyrelsen på baggrund af Energistyrelsens telestatistik konstatere, at 

der fortsat er en betydelig overvægt i forhold til afsætningen på kobberplatfor-

men, jf. figuren nedenfor. 
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Figur 3: Udviklingen i den samlede afsætning fordelt på teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markedsudviklingen ses således at bevæge sig i en retning, hvor afsætningen 

baseret på kobberinfrastrukturen falder mens afsætningen baseret på henholds-

vis kabel-tv- og fiberinfrastrukturen er stigende, men som det fremgår af figuren 

er forskydningerne fortsat moderate. 

4.6 Geografisk analyse af udviklingen i afsatte båndbredder 

TDC opfordrer Erhvervsstyrelsen til at foretage en geografisk analyse af mar-

kedsudviklingen på afsatte båndbredder, med henblik på at foretage en eventuel 

differentiering af forpligtelser.  

 

Erhvervsstyrelsen har ikke foretaget en analyse af markedsudviklingen for afsat-

te båndbredder opgjort på postnummerniveau, men har i forbindelse med vur-

deringen af, hvorvidt og i hvilket omfang, der skal foretages en differentiering af 

forpligtelser blandt andet lagt til grund, at konkurrencepresset i de mere kon-

kurrenceudsatte områder primært skyldes tilstedeværelsen af energiselskaber-

nes fibernet, hvorpå der typisk leveres 50 Mbit/s eller mere.    

 

Det skal imidlertid bemærkes, at Erhvervsstyrelsen i udkast til afgørelse lægger 

op til at differentiere en række af forpligtelser, som TDC pålægges, således at 

TDC ikke forpligtes til at tilbyde lokal og central netadgang til fibernet i de om-

råder, som identificeres som mere konkurrenceudsatte. Samtidig bortfalder 

TDC’s forpligtelse til at etablere fiberstikledninger i de pågældende områder. 

Endelig differentieres forpligtelsen om netadgang til kobbernet således, at når 

alternative teleselskaber anmoder TDC om at opgradere kobbernettet med vec-

toring i de mere konkurrenceudsatte, forpligtes de alternative teleselskaber sig 

til at aftage 5 pct. af de tilknyttede kobberforbindelser i 3 år. 

4.7 Geografisk analyse af priser og produktudbud 

TDC er ikke enig i konklusionen på Erhvervsstyrelsens analyse af priser og pro-

duktudbud. TDC mener ikke at en konstatering af ens priser på tværs af landet, 

er tilstrækkelig til at konkludere, at der er tale om et nationalt marked. TDC på-

peger, at Erhvervsstyrelsen har set bort fra fiberselskabernes udbud. I relation til 

Erhvervsstyrelsens sammenligning af detailpriser på tværs af selskaber, anfører 

TDC, at en variation på 7-25 pct. ikke kan tages som udtryk for en homogen 
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prissætning. TDC er af den opfattelse at en konstatering af, at prisforskellene er 

varige og stabile taler for, at der afgrænses separate markeder.  

 

Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at energiselskabernes produktudbud og 

priser skal inddrages i analysen og har på den baggrund opdateret analysen. 

Ud fra den fornyede analyse er det Erhvervsstyrelsens konklusion, at der ikke 

kan identificere produkt- eller prisforskelle mellem de energiselskaber, som 

opererer i deres respektive forsyningsområder, der fx kan indikere, at der er et 

større konkurrencepres i Sydjylland. Energiselskabernes har ensartede produkt-

udbud og prissætning til trods for, at de opererer i separate geografiske områ-

der. Dette indikerer efter styrelsens vurdering, at energiselskaberne primært 

agerer på markedet med henblik på at konkurrere med TDC’s landsdækkende 

produktudbud og prissætning. Styrelsen kan endvidere konstatere, at TDC heller 

ikke i sit høringssvar peget på sådanne forskelle eller på forhold i øvrigt, der 

kan pege på, at privatkunderettede udbydere agerer anderledes i Sydjylland i 

forhold til resten af landet. 

 

I forhold til TDC’s bemærkninger til marked 3a-analysens tabel 6, skal styrelsen 

bemærke, at det ikke direkte kan konkluderes, at der er tale om geografiske va-

riationer. Priserne er opgjort samlet for en række udbydere, der har forskellige 

priser og prisforskellene er alene et udtryk herfor. For så vidt angår de lave ha-

stigheder, hvor der ses prisforskelle på op til 25 pct., er det, som det også frem-

går af figurteksten, forårsaget af, at en enkelt kategori dækker over flere ha-

stigheder. Styrelsen skal i øvrigt bemærke, at ingen kobberbaserede udbydere 

eller udbydere i det hele taget opererer med geografisk differentierede priser. 

 

Erhvervsstyrelsen er imidlertid 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 separate geografiske markeder. 

4.8 Inddragelse af bundles i den geografiske analyse 

TDC finder, at Erhvervsstyrelsens geografiske markedsafgrænsning er mangel-

fuld i forhold til at inddrage bundles, og at der er en inkonsekvens i forhold til 

resten af analysen, hvor tv-tjenester er beskrevet. 

 

Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at markedsafgrænsningen har til formål at af-

grænse såvel produktmarkedet som markedets geografiske udstrækning. I pro-

duktafgrænsningen er markederne afgrænset som et marked, der omfatter en-

grosprodukter, der giver mulighed for transmission af bredbåndstjenester (mar-

ked 3a) hhv. at tilbyde bredbåndstjenester til massemarkedet (marked 3b).  

 

I Erhvervsstyrelsens afsnit om tendenser i markedet, har styrelsens beskrevet 

udviklingen i forhold til tv-tjenester og de tendenser, der ses i forhold til hvor-

dan detailkunderne indkøber (efterspørger) tv i sammenhæng med bredbånd.  

 

Denne tendens ses ikke at variere afhængig af hvor i landet og hvilken udbyder, 

der er tale om. Snarere er det styrelsens vurdering, at TDC overalt i landet har 

en konkurrencemæssig fordel på bredbåndsmarkedet i kraft af sin position på 
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tv-markedet. Såfremt Erhvervsstyrelsen fandt, at der i visse regioner fandtes en 

udbyder, der i forhold til TDC havde en konkurrencemæssig fordel som følge af 

udbyderens position på et relateret marked, ville dette efter styrelsens vurdering 

være relevant at medtage i betragtningen. Erhvervsstyrelsen finder imidlertid 

ikke, at dette er tilfældet. 

4.9 Opgørelse af fiberforbindelser på marked 3a og 3b 

TDC påpeger, at der både på marked 3a og 3b indgår den samme afsætning af 

fiberforbindelser. TDC udtrykker på den baggrund usikkerhed i forhold til, 

hvorvidt Erhvervsstyrelsens talmateriale er korrekt, da der ud fra en værdikæde-

betragtning bør tages hensyn til, om fiberforbindelserne er afsat til detailkunder 

eller på engrosniveau. 

 

Til brug for den geografiske analyse, har Erhvervsstyrelsen alene data for, hvor 

mange fiberforbindelser TDC har afsat på detailniveau. Styrelsen kan imidlertid 

konstatere, at TDC’s samlede eksterne afsætning af fiber på marked 3a og 3b er 

meget begrænset, og styrelsen finder derfor, at den anvendte metode er tilstræk-

kelig retvisende.  

 

Erhvervsstyrelsen er imidlertid enig med TDC i, at det mest retvisende billede 

opnås, hvis det er muligt at opdele fiberforbindelserne på hhv. marked 3a og 3b, 

og styrelsen vil derfor fremadrettet indhente data, der muliggør dette.  

4.10 Postnummerområdet 8781 Stenderup 

TDC sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor postnummer 8781 Stenderup ikke læn-

gere (som i 2012-analysen) er markeret som et af de postnumre, hvor TDC har 

en lav markedsandel. 

 

I det pågældende postnummer, som består af ca. 330 husstande, er der i 2014 

kun indberettet i alt 67 solgte bredbåndsforbindelser, hvor 60 forbindelser er af-

sat af TDC, hvilket betyder, at TDC’s markedsandel i 2014 er på 98,5 pct. på 

markedet for lokal netadgang. I 2011 var der indberettet 260 bredbåndsforbin-

delser, og der havde TDC også 60 forbindelser, og dermed en markedsandel på 

23,1 pct.  

 

Grunden til dette store fald i markedsandel er, at ca. 200 fiberforbindelser ind-

berettet af NRGi fra 2011 ikke er indrapporteret i 2014. Erhvervsstyrelsen kan 

således konstatere, at der er langt færre indberettede detailforbindelser i dette 

postnummer i 2014, sammenlignet med 2011, hvilket er årsagen til, at TDC’s 

markedsandel med over 60 pct. point fra 2011 til 2014. 

 

I forbindelse med at Erhvervsstyrelsen indsamler oplysninger om selskabernes 

afsætning af bredbåndsforbindelser opgjort på postnummerniveau pr. 1. halvår 

2016, vil styrelsen foretage nye beregninger af selskabernes markedsandele i 

det pågældende postnummer. 

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at selv hvis det pågældende postnummer blev med-

taget som et mere konkurrenceudsat postnummer, ville det ikke ændre på analy-
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sens resultat eller på afgørelsen, da postnummeret i kraft af sin størrelse ikke 

opfylder kriteriet om volumen. 

4.11 Geografisk differentiering af forpligtelser 

Dansk Energi, Hiper, SE/Stofa, Telenor og Telia udtrykker overordnet en be-

kymring i forhold til, at den geografiske afgrænsning lægger op til, at der skal 

ske en geografisk differentiering af de forpligtelser, som TDC pålægges.  

 

Telenor og Telia fremhæver risikoen for, at en geografisk differentiering af 

TDC’s forpligtelser vil vanskeliggøre vilkårene for de selskaber, som har et 

landsdækkende udbud baseret på adgang til TDC’s net. Særligt det forhold, at 

alternative selskaber kan blive tvunget til at begrænse udbuddet af tjenester i lo-

kalt afgrænsede områder, med den virkning at TDC’s position på bredbånds-

markedet styrkes yderligere, vurderes at være problematisk, idet det er væsent-

ligt for tjenesteudbyderne at have adgang til et landsdækkende net. 

 

Hiper påpeger, at enhver form for deregulering i geografisk afgrænsede områder 

forudsigeligt vil skabe en duopol-lignende situation, hvor det alene er TDC og 

ejeren af den alternative infrastruktur i området, som vil være i reel konkurren-

ce. Dette må formodes at skade konkurrencen på længere sigt. 

 

SE/Stofa anfører i forhold til en regional differentiering af forpligtelser, at det 

helt afgørende er hensynet til, at SMP-operatøren ikke kan iværksætte pris-

klemmer, prisdumping eller reel predatory pricing i områder, hvor forpligtelser 

tilbagerulles. Endelig foreslår SE/Stofa, at der anvendes andre opdelinger af 

markedet end postnummerområder som fx i stedet i regioner. 

 

Erhvervsstyrelsen har ved vurderingen af i hvilket omfang, der skal ske en diffe-

rentiering af de forpligtelser TDC pålægges, lagt vægt på, at det fortsat skal væ-

re muligt for selskaber, der ikke ejer infrastruktur, at have et landsdækkende 

udbud af bredbånd til detailkunder.  

 

Det er styrelsens vurdering, at det fortsat er afgørende for tjenesteudbydernes 

muligheder for at opretholde et landsdækkende konkurrencedygtigt detailudbud 

at have adgang til TDC’s kobbernet.  

 

Det landsdækkende udbud har betydning blandt andet i forhold til markedsfø-

ring og i relation til at kunne indgå aftaler med virksomheder, der har behov for 

at kunne tilbyde medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser til sine ansatte 

i alle dele af landet. Det er styrelsens vurdering, at det alt andet lige er en bety-

delig fordel, at kunne basere sit udbud på én landsdækkende platform.  

 

Til trods for den øgede infrastrukturbaserede konkurrence er det således Er-

hvervsstyrelsens vurdering, at tjenestebaserede udbydere fortsat er afhængige af 

adgang til TDC’s infrastruktur, for at konkurrencen på detailmarkedet kan være 

velfungerende. Det er derfor på nuværende tidspunkt vigtigt for konkurrencen 

på detailmarkedet, at der også er en tjenestebaseret landsdækkende adgang til 

at levere bredbåndstjenester via TDC’s infrastruktur. 
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5 Next Generation Access Networks 

5.1 Definition af NGA  

TDC anfører, at blandt andet Kommissionens NGA-henstilling og Kommissio-

nens meddelelse om EU-retningslinjer for statsstøtte til etablering af bredbånd 

afgrænser NGA til at omfatte; Kabel-tv net (Docsis 3.0 og højere), FTTH, FTTx 

(VDSL, mv.) med hastighed på min. 30 Mb downstream, dvs. højere end basale 

bredbåndsforbindelser typisk i form af ADSL (max. 20 Mb) eller Docsis 2.0. 

TDC bemærker, at LTE i nogle tilfælde også kan inkluderes, hvilket har betyd-

ning, når det skal vurderes, om der er et indirekte konkurrencepres fra alternativ 

infrastruktur. TDC finder, at en klar afgrænsning baseret på EU-henstillingerne 

er vigtig og bør fremgå af udkastet til markedsafgrænsning og markedsanalyse. 

 

Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen indledningsvis i NGA-

afsnittet i analysen har redegjort for de forskellige kilder, der beskriver eller af-

grænser NGA, og netop konkluderet, at det må antages, at der er tale om infra-

strukturer, som kan levere hastigheder på mere end 30 Mbit/s, dvs. højere ha-

stigheder end det traditionelle kobbernet. Det er i øvrigt efter Erhvervsstyrel-

sens vurdering ikke af afgørende betydning, hvorledes begrebet præcist beskri-

ves og defineres, idet begrebet ikke anvendes til at afgrænse de forpligtelser, der 

pålægges i afgørelsen. 

 

I relation til inddragelse af LTE i vurderingen af konkurrencepresset fra andre 

infrastrukturer skal Erhvervsstyrelsen indledningsvis bemærke, at styrelsen er 

enig med TDC i, at det med LTE er muligt at levere hastigheder på mere end 30 

Mbit/s, men som også anført ovenfor, er det på nuværende tidspunkt og i et ex 

ante perspektiv Erhvervsstyrelsens vurdering, at mobile bredbåndsabonnemen-

ter udgør et supplement til fastnetbredbåndsabonnementer og således ikke ud-

gør en substitut hertil. Det er samtidig Erhvervsstyrelsens vurdering, at betyd-

ningen af det konkurrencepres, som mobilt bredbånd kan udgøre på nuværende 

tidspunkt er af en sådan karakter, at det ikke får en mærkbar betydning for vur-

deringen af konkurrencesituationen på det samlede marked.  

5.2 Brug af vectoring 

TDC bemærker i forhold til små centraler og muligheden for at tage vectoring i 

brug på disse, at investeringer i vectoring på små centraler i TDC’s net ikke bør 

udløse nye forpligtelser. TDC finder videre, at det vil være hensigtsmæssigt at 

justere på de nuværende forpligtelser med hensyn til varsling i lyset af erfarin-

gerne indtil nu. TDC bemærker endvidere, at den frivillige aftale, der er indgået 

mellem berørte operatører om ibrugtagning af vectoring på nye fremskudte ind-

koblingdpunkter/DSLAM’er og muligheden for kompensation i tilfælde af for-

sinkelse bør afspejles i de kommende forpligtelser. Endelig bemærker TDC, at 

de gældende regler for kompensation til operatører, der er til stede på et punkt, 

der skal vectoriseres efter anmodning fra en anden operatør, bør justeres, idet 

TDC ikke finder det rimeligt at skulle dække omkostninger påført af tredjepart. 
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Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen har fulgt introduktionen af 

vectoring. Samtidig har styrelsen af TDC fået oplyst, at selskabet er indstillet på 

at færdiggøre opgraderingen af kobbernettet med vectoring inden for en tidsho-

risont på to til tre år forudsat at der lempes på varslingsreglerne herfor. På 

baggrund af de indhøstede erfaringer og TDC’s udmelding om en færdiggørelse 

af selskabets vectoring af kobbernettet inden for en begrænset tidshorisont vil 

Erhvervsstyrelsen justere varslingsprocedurerne og forkorte varslingsperioden. 

Styrelsen skal i relation hertil bemærke, at det har været af væsentlig betydning 

for ændringen af varslingsreglerne, at de alternative teleselskaber har oplyst at 

være positive heroverfor. 

 

Erhvervsstyrelsen skal endvidere i relation til kompensationsbestemmelserne 

bemærke, at styrelsen vil indarbejde den frivillige aftale, der er indgået mellem 

TDC og de alternative teleselskaber, om fritagelse for kompensation for forsin-

kelse af ibrugtagning af vectoring ved samtidig etablering af et fremskudt ind-

koblingspunkt i den kommende afgørelse. På samme måde vil styrelsen justere 

kompensationsbestemmelserne, så TDC ikke i de tilfælde, hvor vectoring er ini-

tieret af et alternativt teleselskab, skal kompensere et selskab, der ikke selv har 

anmodet om vectoring, for de tab, ibrugtagning af vectoring måtte medføre.  

 

Det er i den forbindelse af afgørende betydning, at TDC har haft det notat, som 

beskriver TDC’s ønsker til justering, i høring blandt alternative teleselskaber, 

og at disse selskaber ikke har haft bemærkninger eller indvendinger herimod.  

5.3 Nationalt opsamlede virtuelle produkter 

Erhvervsstyrelsen har i analyserne bedt branchen om at vurdere behovet for at 

opretholde en forpligtelse for TDC til at give netadgang til nationalt opsamlede 

virtuelle produkter (den contendede version af VULA og BSA). 

 

Telia oplyser, at selskabet ikke aftager nationalt opsamlede virtuelle produkter 

(POI3) fra TDC. 

 

TDC bemærker, at beslutningen ikke skal baseres på operatørers subjektive til-

kendegivelser, men skal baseres på tilstedeværelsen af alternative transportud-

bydere på de enkelte opsamlingssteder. TDC bemærker endvidere, at TDC op-

fylder sin nuværende forpligtelse til at levere netadgang til nationalt opsamlede 

virtuelle produkter ved at supplere tilbuddet om adgang på det lag 3-punkt, der 

ligger nærmest detailkunden (POI2), med et transportprodukt, Ethernet Trans-

port. Dette transportprodukt kan fuldt ud substitueres af andre udbyderes trans-

portprodukter, hvorfor der ikke er noget grundlag for at regulere denne del af et 

transportmarked, hvor der som helhed er konstateret en fungerende konkurren-

ce. TDC finder derfor, at styrelsens praksis med empiriske analyser også skal 

anvendes ved vurdering af eBSA Transport. 

 

Telenor bemærker, at selskabet i stor stil opsamler trafik på PoI2-niveau (regio-

nalt). Telenor har imidlertid en helt særlig situation på Bornholm, hvor Telenor i 

dag gør brug af afhentning på PoI3. Frem til og med 2014 havde Telenor egen 

samhusning og rå kobber-adgang i Rønne-området og derudover BSA via PoI2 
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med en 1Gbps-forbindelse uden redundans. Da den manglende redundans gav 

anledning til store problemer for Telenors leverancer til Bornholm i løbet af 

2014, overvejede Telenor i første omgang at løse dette ved at udvide med endnu 

en transmissionsstrækning og dermed understøtte med 1 Gbps-transmission med 

redundans. Men da prisen herfor viste sig at være for høj, valgte Telenor i stedet 

i 2015 at lukke egen samhusning ned i Rønne og gå over på PoI3 eBSA.  

 

Telenor bemærker i forlængelse heraf, at tilbagerulles regulering af PoI3, løber 

Telenor (og givetvis også andre selskaber) en stor risiko, idet man falder tilbage 

på en PoI2-løsningsmodel med egen transmissionsløsning, hvorved man er til-

bage ved den situation, der er beskrevet ovenfor. Bliver det for dyrt at levere 

bredbånd til Bornholm, kan konsekvensen være, at man lukker helt ned for ud-

buddet.  

 

Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen vurderer, at netadgang til al-

le tre varianter af bredbåndstjenester er nødvendige både i relation til kobber- 

og fibernettet. Dette understøttes endvidere af Telenors høringssvar. Styrelsen 

lægger således afgørende vægt på, at det til nogle egne af landet er af afgørende 

betydning med denne adgang, idet konkurrencen ellers i disse egne vil have 

svære vilkår pga. et begrænset kundegrundlag og dermed begrænsede mulighe-

der for at foretage egen etablering. Ved at sikre reguleret netadgang til central 

opsamling på såvel regionalt som nationalt niveau opnås derfor størst mulig 

grad af konkurrence, som i sidste ende er dette til gavn for detailkunderne og 

dermed i overensstemmelse med telelovens overordnede formål. 

5.4 TDC’s kabel-tv-net 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at TDC’s frekvensomlægning i 

kabel-tv-nettet, der medfører, at detailkunder kan købe bredbåndsforbindelser 

uden samtidig at købe en tv-pakke, kun vil gælde for individuelle husstande. Det 

er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens holdning, at omlægningen af frekvenser 

også bør gælde for kollektive kunder, og at det vil være hensigtsmæssigt med et 

krav om en overgangsordning. 

 

SE/Stofa bemærker, at selskabet ikke kan genkende det billede, som styrelsen 

beskriver i forhold til, at styrelsen forventer, at TDC’s kabel-tv-net åbnes på en 

måde, der giver alternative operatører adgang til at tilbyde konkurrencedygtige 

produkter, baseret på de drøftelser og det materiale selskabet har set fra TDC. 

Der er ifølge SE/Stofa nødt til at ske en prismæssig justering, navnlig i forhold 

til prisen for kapacitet, og selskabet anfører videre, at det evt. kan beskrives i 

analysen, hvad Erhvervsstyrelsen forventer at gøre, såfremt TDC ikke indfrier 

de forventninger, som styrelsen måtte have.  

 

I forhold til TDC’s frekvensomlægning i kabel-tv-nettet skal det bemærkes, at 

selskabet har foretaget omlægninger i de dele af nettet som selskabet ejer eller 

på anden måde råder over. Det gælder således ikke udelukkende individuelle 

husstande, men også kollektive kunder i det omfang TDC råder over det pågæl-

dende net. 
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Endvidere skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at adgangen til TDC’s kabel-tv-net 

er baseret på en kommerciel løsning, der som udgangspunkt giver alternative 

selskaber mulighed for at levere data-only til individuelle kunder på TDC-ejede 

net. Det fremgår af TDC’s kommercielle løsning af 3. september 2015, at mu-

ligheden for en eventuel udbredelse af data-only til andre kundegrupper afhæn-

ger af en række faktorer, herunder om private netejere ønsker at åbne for data-

only på deres net, genforhandling af tv-aftaler, som prismæssigt ville kunne på-

virkes af muligheden for data-only m.v. Da alternative selskabers adgang til at 

levere bredbånd via TDC’s kabel-tv-net bygger på en kommerciel aftale, kan 

Erhvervsstyrelsen ikke pålægge TDC en forpligtelse om, at alternative selskaber 

kan levere data-only til kollektive kunder på TDC´s net. En sådan mulighed vil 

på tilsvarende vis bero på kommercielle forhandlinger mellem TDC og alterna-

tive teleselskaber, og på hvorvidt de kollektive kunder ønsker dette. 

 

For så vidt angår mulighederne for at tilbyde konkurrencedygtige produkter ba-

seret på TDC’s kommercielle løsning, skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at netop 

en data only-løsning har været efterspurgt af branchen. Endvidere er det en løs-

ning, som styrelsen ikke har hjemmel til at pålægge TDC at udføre.  

 

Den kommercielle løsning betyder, at Erhvervsstyrelsen ikke finder det propor-

tionalt at forpligte TDC til at tilbyde netadgang til selskabets kabel-tv-net. Én 

alternativ udbyder tilbyder i dag data-only via TDC’s kabel-tv-net, og Erhvervs-

styrelsen er blevet oplyst om, at der foregår forhandlinger med andre alternati-

ve selskaber. De alternative selskabers adgang til TDC’s kabel-tv-net, vilkårene 

herfor og den konkurrencemæssige effekt vil blive fulgt tæt af Erhvervsstyrelsen 

gennem dialog med såvel TDC som alternative selskaber og ved at overvåge en 

række forhold. En samlet evaluering af selskabernes adgang til TDC’s kabel-tv-

net vil ske i forbindelse med næste ordinære runde af markedsundersøgelser. 

 

6 Tendenser på bredbåndsmarkedet 

6.1 Bredbånd og tv 

TDC er enig i, at det kan være relevant at undersøge andre produkter end bred-

bånd, men finder ikke, at Erhvervsstyrelsens undersøgelse (af tv-markedet) er 

tilstrækkelig til at konstatere, om adgangen til tv er nødvendig for en REO bred-

båndsudbyder. TDC bemærker for det første, at udkastet bør omfatte en faktum-

baseret beskrivelse af, hvilke typer af bundlede produkter, der driver efter-

spørgslen på bredbåndsmarkedet. Det bør belyses, om der er andre produkter 

end tv, der er relevante for en bredbåndsudbyder, idet de større aktører gennem-

gående synes at bundle bredbånd med produkter, hvor de i forvejen har en styr-

ke. 

 

TDC bemærker for det andet, at udkastet bør omfatte en faktumbaseret beskri-

velse af, om væksten i afsætningen af bundlede abonnementer skyldes kunder-

nes efterspørgsel, eller om væksten fx skyldes, at visse udbydere binder kunder-

ne til at aftage bundles og/eller anvender rabatter for de bundlede produkter.  
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TDC anfører for det tredje, at fremkomsten af OTT har ændret helt grundlæg-

gende på markedsforholdene. På nuværende tidspunkt viser tal fra YouSee og 

fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der er en betydelig substitution mel-

lem streamede tjenester og det traditionelle flow-tv. Denne betydelige substitu-

tion mellem flow-tv og bl.a. streamede abonnementer indikerer, at de to produk-

ter bør anes for at tilhøre det samme marked. TDC finder derfor, at udkastet bør 

omfatte en undersøgelse af efterspørgselsforholdene i relation til de forskellige 

typer af tv-produkter.  

 

Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at formålet med afsnittet i analysen om tenden-

ser på bredbåndsmarkedet er at beskrive udviklingen i forhold til kundernes ef-

terspørgsel efter tv-tjenester og de tendenser, der ses i forhold til, hvordan de-

tailkunderne indkøber (efterspørger) tv i sammenhæng med bredbånd. Afsnittet 

skal således give en indikation af, i hvilket omfang der er behov for regulering, 

der går det muligt for tjenestebaserede udbydere at tilbyde tv til detailkunder.    

 

Styrelsens analyse viser, at bredbånd og tv fortsat efterspørges samlet af en stor 

kundegruppe, men i dag udgør muligheden for at modtage tv over-the-top (OTT) 

en modsatrettet tendens, der kommer stadig tydeligere til udtryk på bredbånds-

markedet. Som det også fremgår af analysen, er det Erhvervsstyrelsens forvent-

ning, at det også fremover (i hvert fald i perioden indtil næste markedsundersø-

gelse) vil være vigtigt som bredbåndsudbyder at kunne tilbyde traditionelt flow-

tv i tillæg til udbuddet af bredbånds- og telefonitjenester for at være konkurren-

cedygtig. På den baggrund er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at den tidligere 

regulering, hvor TDC er pålagt at give adgang til multicastfunktionaliteten i 

TDC’s kobber- og fibernet, skal opretholdes på nuværende tidspunkt.  

 

Erhvervsstyrelsen skal dog samtidig bemærke, at udviklingen i forhold til OTT-

tjenester fremadrettet giver styrelsen basis for nærmere overvejelser i forhold 

til, om reguleret netadgang til multicast udgør en proportional forpligtelse i 

forhold til at give TDC’s engroskunder på kobber- og fibernet mulighed for at 

kunne tilbyde de tv-relaterede tjenester, der efterspørges af detailkunderne.  

 

I relation til bundles af forskellig karakter er Erhvervsstyrelsen enig i, at betyd-

ningen heraf for konkurrencen skal behandles i analysen, hvilket allerede frem-

går af analysens afsnit om tendenser på bredbåndsmarkedet. Styrelsen er dog 

ikke enig i, at analysen bør omfatte en undersøgelse af efterspørgselsforholdene 

i relation til de forskellige typer af tv-produkter, som efterspurt af TDC. Styrel-

sen har i afsnittet om tendenser på bredbåndsmarkedet analyseret, på hvilken 

måde detailkundernes brug af forskellige tv-tjenester har afsmittende effekter på 

bredbåndsmarkedet. Styrelsen har i den forbindelse primært fokuseret på detail-

kundernes efterspørgsel efter henholdsvis flow-tv og tv leveret over-the-top. Det-

te undersøges med henblik på at vurdere, i hvilket omfang selskaber, der kon-

kurrerer på bredbåndsmarkedet, er afhængige af at kunne tilbyde tv-tjenester 

for at kunne konkurrere på detailmarkedet, hvilket eksempelvis kan begrunde, at 

tjenestebaserede selskaber fortsat har behov for netadgang til multicast. 
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6.2 Tv og OTT 

TDC anfører, at en beskrivelse og en eventuel regulering af tv-markedet ikke 

bør foretages før, Erhvervsstyrelsen gennemfører en faktumbaseret afdækning af 

de relevante forhold. TDC anfører videre, at henset til processen nu har stået på i 

mere end et år, og at Erhvervsstyrelsen sideløbende er ved at foretage en under-

søgelse af OTT-markederne, fremstår det som ubegrundet, at der først blev ar-

bejdet med konklusionerne og så derefter foretaget en beskrivelse af styrelsens 

opfattelse af de faktiske forhold. 

 

TDC bemærker sammenfattende, at der ikke er gennemført en markedsundersø-

gelse i denne sag, hvorfor der hverken bør eller kan træffes afgørelse om for-

pligtelser vedrørende tv på det foreliggende grundlag. 

 

Som tidligere anført er det overordnede formål med afsnittet om tendenser på 

bredbåndsmarkedet at beskrive udviklingen i forhold til tv-tjenester og de ten-

denser, der ses i forhold til hvordan detailkunderne indkøber (efterspørger) tv i 

sammenhæng med bredbånd. Styrelsens undersøgelse af OTT-markederne er så-

ledes en sideløbende undersøgelse og er ikke en integreret del af markedsunder-

søgelserne på marked 3a og 3b. 

 

Som det fremgår af analysen, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at det også i 

en årrække fremover vil være vigtigt som bredbåndsudbyder at kunne tilbyde 

traditionelt flow-tv i tillæg til udbuddet af bredbånds- og telefonitjenester for at 

være konkurrencedygtig, da udviklingen efter styrelsens vurdering væk fra flow-

tv går langsommere end de forventninger, der var i kølvandet på eksempelvis 

Netflix-lanceringen i slutningen af 2012. Således viser fx tal fra DR, at antallet 

af minutter pr. dag set på flow-tv i 2015 er stabilt i forhold til antallet af sete 

minutter pr. dag i 2014. Desuagtet ses flere modsatrettede tendenser på det dan-

ske marked i dag – behovet for traditionelt flow-tv i tillæg til udbuddet af bred-

bånds- og telefonitjenester samtidig med at kunderne i stigende grad modtager 

tv over-the-top. Kompleksiteten og de modsatrettede markedstendenser har sty-

relsen forsøgt at beskrive i markedsanalysen. 

 

I øvrigt skal det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen i forhold til OTT finder, at der 

fremadrettet kan være behov for at modernisere og lette den eksisterende regu-

lering med henblik på at give lige vilkår for alle aktører. Styrelsen vil i forbin-

delse med de kommende direktivforhandlinger anbefale, at det nøje vurderes, 

hvorvidt den sektorspecifikke telereguleringen er egnet til formålet, og i det om-

fang regulering fortsat skønnes nødvendig, om de sektorspecifikke regler kan 

erstattes af generelle regler eller området for de sektorspecifikke regler skal ud-

vides. 

 

7 Vilkår for netadgang - EoI og EoO 

Telenor og Telia bemærker, at på trods af de mange forhold, der kunne tale for 

at indføre EoI, anser selskaberne det ikke som værende en mulighed at indføre 

EoI på det danske bredbåndsmarked. Det skyldes ifølge selskaberne de præmis-

ser for indførelse af EoI, der følger af Kommissionens henstilling om ikke-

diskrimination. Ifølge Telenor savner det umiddelbart mening, at man alene kan 
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pålægge EoI som en effektiv forpligtelse mod diskrimination, hvis man samtidig 

fjerner prisreguleringen. Telenor finder det imidlertid aktuelt, at det fx gennem 

forpligtelser om SLA, KPI og kompensation sikres, at TDC efterlever sine for-

pligtelser om netadgang. Ifølge Telia er det danske marked ikke modent til en 

deregulering af NGA-engrospriserne – uanset om en sådan deregulering kombi-

neres med indførelsen af EoI.  

 

SE/Stofa finder derimod muligheden for at skærpe ikke-

diskriminationsforpligtelsen gennem såvel pålæggelse af EoI som en forpligtelse 

om funktionel adskillelse interessant. 

  

TDC finder ikke, at Erhvervsstyrelsen fortolker Kommissionens henstilling om 

ikke-diskrimination m.v. korrekt. TDC henviser i den forbindelse til, at Er-

hvervsstyrelsen i udkastet til markedsanalyse anfører, at en EoI-vurdering prin-

cipielt ikke vil være afgrænset til på forhånd alene at omfatte NGA-net eller -

produkter, herunder alene FttH-baserede NGA-net. TDC henviser til, at henstil-

lingen skelner mellem situationer, hvor der er tale om adgang til NGA-net for-

stået som nyetablerede net baseret på nye provisioneringssystemer til bestilling 

og levering m.m., henholdsvis hvor der er tale om adgang til ”Current Generati-

on Networks” (CGN), som også omfatter NGA-net i form af opgraderet kobber 

eller coax, men hvor der anvendes ”legacy” provisioneringssystemer. Det er 

ifølge TDC alene i den første situation, at pålæggelse af EoI kan være proporti-

onalt. 

 

TDC mener endvidere, at Erhvervsstyrelsen har misforstået henstillingens sam-

menkobling mellem afløftning af prisregulering af NGA-produkter og en ikke-

diskriminationsforpligtelse i form af EoI eller TRT (test for teknisk replikerbar-

hed). TDC foreslår på den baggrund to ændringer i den endelige analyse: 1) at 

det fremgår, at geografisk differentiering af forpligtelser ikke kan henføres til 

ikke-diskriminationshenstillingen, og 2) at geografisk differentiering kan finde 

anvendelse, uanset om der er tale om NGA eller CGN. TDC anfører videre, at 

den afløftning af priskontrol, der følger af ikke-diskriminationshenstillingen skal 

baseres på betragtninger som fx kobberanker, alternativ infrastruktur, EoI m.m., 

og ikke på geografiske betragtninger.  

 

TDC opfordrer til, at analysens afsnit 3.7.1.1 om kompensation ændres, så det 

fremgår, at reglerne om kompensation har ét (hoved)formål, nemlig at sikre, at 

konkurrerende selskaber kan sælge deres bredbåndsprodukter på lige fod med 

TDC. TDC mener, at det andet formål, som er anført i analysen, nemlig at sikre, 

at TDC lever op til selskabets netadgangsaftaler, blot er et middel til at opnå det 

egentlige mål. Endvidere bør det efter TDC’s vurdering fremgå, at høringen ik-

ke har givet anledning til at stramme reguleringen vedrørende kompensation, 

hverken hvad angår kompensationsbeløbene eller hvad angår vilkårene for ud-

betaling. 

 

Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at en pålæggelse af EoI vil afhænge af, om Er-

hvervsstyrelsen samlet set finder det passende, berettiget og forholdsmæssigt af-

passet ud fra markedsforholdene og de konstaterede konkurrenceproblemer at 
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pålægge en sådan forpligtelse. En EoI-forpligtelse vil på den baggrund skulle 

baseres på en vurdering af, at EoI ikke er fundet uforholdsmæssigt indgribende i 

forhold til målet om at sikre effektiv ikke-diskrimination. 

 

I en sådan proportionalitetsvurdering vil Erhvervsstyrelsen bl.a. skulle tage 

hensyn til, om omkostningerne til overholdelse af EoI står mål med de forvente-

de positive effekter på konkurrencen. I den forbindelse vil omkostningerne til 

overholdelse af EoI sandsynligvis være lavere, når der udvikles nye systemer, 

end hvor der skal indføres EoI på allerede eksisterende systemer. Således følger 

det bl.a. af Kommissionens henstilling om ikke-diskrimination, at det er ”mindre 

sandsynligt, at krav til SMP-udbyderen om at levere engrosinput baseret på op-

rindelig kobberinfrastruktur via eksisterende systemer på et EoI-grundlag ska-

ber tilstrækkelige nettofordele til at kunne bestå en proportionalitetstest som 

følge af de højere omkostninger forbundet med ændring af de eksisterende sup-

portsystemer til levering og drift med henblik på at bringe dem i overensstem-

melse med EoI.” 

 

Erhvervsstyrelsen bemærker, at Kommissionens opfattelse af, at EoI som ud-

gangspunkt derfor vil være mere proportionalt at pålægge for NGA-produkter 

beror på en grundlæggende formodning om, at NGA-produkter altid bliver ud-

budt via nye systemer. Dette er imidlertid ikke tilfældet på det danske engros-

bredbåndsmarked, hvor TDC anvender et og samme bestillingssystem - Colum-

bine – for eksternt udbud af netadgangsprodukter på såvel kobber- som fiber-

platformen, jf. afsnit 3.7.1.4 om TDC’s leveranceforhold. 

 

Selv om Erhvervsstyrelsen således fastholder, at pålæggelse af EoI principielt 

set ikke er afgrænset alene til NGA-net eller -produkter, anerkender styrelsen 

samtidig, at det for nuværende ud fra en vurdering af forholdene på det danske 

bredbåndsmarked vil være uforholdsmæssigt indgribende at pålægge TDC en 

forpligtelse herom. Det skyldes helt grundlæggende, at en EoI-forpligtelse over 

for TDC – uanset om den alene måtte omfatte netadgangsprodukter baseret på 

fiber eller et opgraderet kobberaccesnet – vil afstedkomme, at TDC skal foreta-

ge omfattende ændringer i allerede eksisterende it-systemer med høje omkost-

ninger til følge, og at dette ikke for nuværende synes at stå mål med de forvente-

de konkurrencefordele. I denne vurdering indgår også, at TDC ifølge det oplyste 

har inddraget alternative teleselskaber mere i forbindelse med selskabets fast-

læggelse af vilkår for netadgang og i øvrigt allerede har iværksat en særlig ind-

sat og ikke mindst opnået en række fremskridt og forbedringer i forhold til op-

fyldelsen af selskabets servicemål.  

 

Endelig finder styrelsen, at ikke-diskrimination og gennemsigtighed – som de 

primære hovedmål med EoI – for nuværende vil kunne opnås på en for TDC 

mindre indgribende (omkostningstung) måde end gennem pålæggelse af EoI. 

Det vil kunne ske ved at indføre et krav for TDC om dokumentation af teknisk 

replikerbarhed for selskabets nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, men 

også ved bl.a. at stille øgede krav til TDC’s SLA’er, KPI-beregningsmetoder og 

vilkår for kompensation. 
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Erhvervsstyrelsen skal i forhold til TDC’s bemærkninger omkring eventuel geo-

grafisk differentiering af forpligtelser i form af prisderegulering præcisere, at 

en afgørelse om prisderegulering som udgangspunkt er konsekvensen af, at der 

er konstateret geografiske forskelle i konkurrencepresset, fx som følge af infra-

strukturkonkurrence (den klassiske model). En sådan deregulering kan omfatte 

et eller flere produkter, ligesom dereguleringen kan vedrøre hele eller dele af 

landet, uanset om der er tale om nye eller gamle net. 

 

En afgørelse om prisderegulering kan derudover ske i henhold til Kommissio-

nens henstilling om ikke-diskrimination. En sådan prisderegulering relaterer sig 

dog alene til NGA-produkter. Således følger det af henstillingen, at den nationa-

le tilsynsmyndighed bør beslutte ikke at pålægge eller opretholde regulerede 

engrospriser for NGA-produkter, hvor tilsynsmyndigheden ved samme foran-

staltning pålægger forpligtelser om ikke-diskriminering, som er i overensstem-

melse med EoI, og hvor en række andre nærmere fastsatte betingelser (fx kob-

beranker, alternativ infrastruktur m.m.) er til stede (den nye model). Der er så-

ledes flere markedssituationer, der kan begrunde en deregulering af engrospris-

reguleringen – den klassiske model, der følger af telelovens bestemmelser om 

SMP-regulering, og den nye model, der følger af henstillingen om bl.a. ikke-

diskrimination.  

 

På baggrund af TDC’s bemærkninger har Erhvervsstyrelsen præciseret i analy-

sen, at en eventuel prisderegulering i henhold til henstillingen om bl.a. ikke-

diskrimination ikke vil baseres på konstateringen af geografiske forskelle, men 

derimod på tilstedeværelsen af en række øvrige faktorer som fx kobberanker, al-

ternativ infrastruktur, EoI m.m.  

 

Erhvervsstyrelsen er i forhold til bemærkningerne omkring kompensation ikke 

uenig i, at målet med forpligtelser om netadgang, herunder om vilkår for kom-

pensation ved manglende opfyldelse, er at sikre, at konkurrerende selskaber kan 

sælge deres bredbåndsprodukter på lige fod med TDC. Styrelsen finder imidler-

tid ikke anledning til at justere i det pågældende afsnit i analysen, idet en for-

pligtelse om vilkår for kompensation, herunder kompensationens størrelse, net-

op skal sikre, at SMP-udbyderen opfylder sine leveringsforpligtelser.   

 

Erhvervsstyrelsen er i den forbindelse lidt uforstående over for TDC’s bemærk-

ninger om, at ”høringen” ikke har givet anledning til at stramme reguleringen 

vedrørende kompensation, hverken hvad angår kompensationsbeløbene eller 

hvad angår vilkårene for udbetaling. Styrelsen er ikke klar over, hvilken høring 

TDC i den forbindelse refererer til, men skal under alle omstændigheder be-

mærke, at såvel Dansk Energi (DE) som Telenor over for styrelsen har tilkende-

givet et behov for, at TDC’s forpligtelser om kompensation strammes op, idet 

manglende/ikke-incitamentsfremmende kompensation udgør et reelt konkurren-

ceproblem. Styrelsen henviser i den anledning til såvel gennemgangen af kon-

krete tilsynssager på bredbåndsmarkederne, herunder afsnit 3.7.1.1 i markeds-

analysen, som senest til Telenors høringssvar af 16. december 2015 i forbindel-

se med styrelsen høring over markedsanalyser. 
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8 Prisudvikling  

8.1 Prisudvikling på detailmarkedet 

Hiper opfordrer til, at en analyse af prisudvikling og konkurrence ikke fokuserer 

for ensidigt på, at prisen for et produkt på X Mbit er faldet Y procent over en år-

række. Efter Hipers opfattelse vil en reel og sund konkurrence afspejles i, at der 

både sker et pres på prispunkterne i nedadgående retning og båndbredderne i 

opadgående retning. 

 

TDC anfører, at de to rapporter udarbejdet fra Copenhagen Economics om hen-

holdsvis bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter til brug for revision af pris-

klemmetilsynet samt rapporten fra WIK om REO-detailomkostninger også til 

brug for revision af prisklemmetilsyn er så mangelfulde (på det faktuelle plan), 

at de ikke er egnede til at danne baggrund for Erhvervsstyrelsens kommende af-

gørelser. TDC bemærker endvidere, at Erhvervsstyrelsens proces i denne sag er 

kendetegnet ved, at konklusionerne fremstår som givet på forhånd. 

 

Erhvervsstyrelsen er enig med Hiper i, at hastighedsudviklingen på forskellige 

prispunkter på markedet giver brugbart indblik i konkurrencesituationen. Sty-

relsen har revideret analysen af prisudviklingen, hvilket bl.a. inkluderer et afsnit 

om hastighedsudviklingen for kobberbaserede bredbåndsprodukter for pris-

punkter på 210, 260 og 310 kr.  

 

Erhvervsstyrelsen vil gerne understrege, at der ikke træffes afgørelser på bag-

grund af de nævnte rapporter. Rapporterne er udelukkende anvendt som input 

til udarbejdelsen af konkurrencemarginmodellen. Det er Erhvervsstyrelsens 

vurdering, at rapporterne har givet tilstrækkelig indblik i hhv. bredbåndsrelate-

ret tv, tillægsprodukter og detailomkostningerne til at bygge konkurrencemar-

ginmodellen.  

8.2 Konkurrencemarginmodellen 

TDC opfordrer til, at en række (nedenfor) angivne grundlæggende misforhold i 

konkurrencemarginmodellen ændres, og uddyber dette i selskabets høringssvar.  

 

TDC bemærker for det første, at det er essentielt, at de input, der indgår i kon-

kurrencemarginmodellen afspejler markedet og netværket korrekt. Hvis der an-

vendes ikke-aktuelle data, vil de resultater, som fremgår af screeningsværkstø-

jet, være af højst begrænset værdi. Modellen bør derfor opdateres på baggrund 

af ajourførte oplysninger.  

 

TDC bemærker for det andet, at modellen ikke bør inddrage produkter produce-

ret på kabel-tv nettet. Det skyldes, at en model baseret på kobberproduktion ikke 

meningsfuldt kan benyttes til at teste produkter med andre omkostningsmæssige 

forudsætninger, såsom produkter baseret på kabel-tv-platformen. 

 

TDC bemærker for det tredje, at modellen fremstår så forenklet, at den ikke kan 

benyttes til at konstatere, om der foreligger et konkurrenceproblem. Modellen 

bør som minimum afspejle fremkomsten af OTT samt rumme mulighed for at 
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modellere en ”no frills”-operatør, som realistisk set er den model, mange nystar-

tede virksomheder benytter.  

 

TDC bemærker for det fjerde, at modellen mangler at inddrage væsentlige ind-

tægtskilder, hvorfor resultaterne fremstår for negative. Modellen burde således 

bl.a. inddrage omsætning fra tillægsprodukter. 

 

TDC bemærker for det femte, at den valgte bredbånds-REO er ineffektiv i rela-

tion til den modellerede operatørs detailomkostninger. En mindre REO bør på 

de omkostningsparametre, hvor der ikke er stordriftsfordele, operere mindst lige 

så effektivt som de større aktører. Modellen er således ikke baseret på ”cost effi-

ciency in the sector”.  

 

TDC bemærker for det sjette at rettigheder til ”content” fremstår meget dyre i 

modellen. Dette gør sig særligt gældende for rettighederne til de store tv-pakker 

og fører til det kontraintuitive resultat, at der er bedre forretning i at udbyde små 

end store tv-pakker.  

 

TDC bemærker afslutningsvis, at de nuværende resultater af screeningen i kon-

kurrencemarginmodellen viser, at det er muligt for en REO at klare sig i konkur-

rence på det danske marked. Det er i den forbindelse mindre vigtigt, at de større 

tv-pakker samlet set i Erhvervsstyrelsens model fremstår som mindre rentable. 

Det skyldes ifølge TDC, at en REO i en opstartsfase ikke kan forventes at gå i 

markedet med samtlige tv-kanaler i pakkerne. 

 

TDC finder sammenfattende ikke, at Erhvervsstyrelsen har påvist en sammen-

hæng mellem bredbånds- og tv-markederne, og finder derfor ikke, at konkurren-

cemarginanalysen bør omfatte tv. 

 

Erhvervsstyrelsen skal indledningsvis bemærke, at konkurrencemarginmodellen 

har til formål at beskrive indtjeningsmulighederne for en REO, der opererer på 

det danske bredbåndsmarked og udbyder bredbånd, bredbåndstelefoni og tv. 

Resultaterne fra modellen anvendes til at vurdere tendenserne på bredbånds-

markedet og bidrager sammen med andre konkurrenceparametre som prisudvik-

ling, infrastrukturkonkurrence, penetration, markedsandele mv. til at beskrive 

konkurrencesituationen på det danske marked.  

 

I relation til anvendt data skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at resultaterne fra 

modellen er baseret på et datagrundlag, der er udarbejdet i samarbejde med 

branchen, og som har været igennem flere høringsrunder. Erhvervsstyrelsen 

finder det usandsynligt, at der er sket så markante ændringer i de underliggende 

omkostningsstrukturer, at en opdatering af netomkostninger mv. ville føre til 

ændrede konklusioner i perioden fra påbegyndt høring af markedsanalyserne 

den 27. oktober 2015 til dags dato. Derfor mener Erhvervsstyrelsen, at data 

fortsat er passerende til at beskrive tendenserne på markedet 

 

Om inddragelse af produkter baseret på kabel-tv-nettet skal Erhvervsstyrelsen – 

som anført i metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn af 26. marts. 
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2014 – bemærke, at styrelsen finder det hensigtsmæssigt, at alle tre platforme 

kobber, kabel-tv og fiber analyseres samlet. Ved at foretage en samlet vurdering 

tages der udgangspunkt i og højde for, at udbuddet af detailprodukter sker på 

tværs af de tre teknologiske platforme, og at detailmarkedskonkurrencen udspil-

ler sig på tværs af de tre platforme. En kobberbaseret udbyder skal således i høj 

grad være opmærksom på detailpriser baseret på detailprodukter udbudt via 

både kabel-tv- og fiberplatformen og omvendt, og derfor finder Erhvervsstyrel-

sen det naturligt at inddrage produkter produceret på andre platforme end kob-

bernettet i konkurrencemarginmodellen. 

 

Erhvervsstyrelsen er usikker på, hvad TDC hentyder til, når selskabets anfører, 

at konkurrencemarginmodellen som minimum bør afspejle fremkomsten af OTT. 

Som anført i metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn af 26. marts 

2014 tager konkurrencemarginmodellen udgangspunkt i et repræsentativt, rime-

ligt effektivt teleselskab. Der er hverken tale om et rent ”no frills”-selskab eller 

et rent ”full scale”-selskab, men et selskab, som kan konkurrere i alle segmenter 

af markedet.  

 

Erhvervsstyrelsen kan ikke genkende TDC’s bemærkning i relation til manglen-

de inddragelse af væsentlige indtægtskilder, idet tillægstjenester allerede ind-

drages som en indtægtskilde i konkurrencemarginmodellen. TDC har sendt do-

kumentation for selskabets egen afsætning og omsætning for tillægstjenester. 

Erhvervsstyrelsen har sammenlignet TDC’s oplysninger med antagelserne i 

konkurrencemarginmodellen. For det første finder Erhvervsstyrelsen ikke, at der 

er markante afvigelser mellem TDC’s indberetning og antagelserne i modellen. 

Når der yderligere tages højde for, at der modelleres en REO, finder Erhvervs-

styrelsen for det andet ikke, at der er belæg for at foretage ændringer, som ville 

ændre de overordnede konklusioner. Det skyldes, at REO’ens salg af tillægstje-

nester ikke nødvendigvis bør matche TDC’s udbud en-til-en.  

 

Om REO’s (in)effektivitet skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at REO’ens detai-

lomkostninger blev behandlet i høringsnotatet af 5. november 2014. WIK fast-

lagde niveauet for detailomkostningerne på baggrund af input fra flere telesel-

skaber med varierende detailomkostninger. Som anført i høringsnotatet er det 

fortsat Erhvervsstyrelsens vurdering, at de anvendte detailomkostninger i WIK’s 

rapport er udtryk for en god balance mellem omkostningerne på kort sigt og 

langt sigt.   

 

I forbindelse med fastlæggelse af omkostninger til indholdsrettigheder skal Er-

hvervsstyrelsen bemærke, at styrelsen, som beskrevet i høringsnotat til konkur-

rencemarginmodellen af 28. maj 2015, har fastlagt omkostningerne hertil base-

ret på indberetninger fra teleselskaberne. Erhvervsstyrelsen findes således, at 

modellen afspejler faktiske forhold på markedet. 

 

Om REO’s muligheder for at klare sig i konkurrencen på det danske marked er 

Erhvervsstyrelsen enig med TDC i, at konkurrencemarginmodellen overordnet 

viser positive marginer, men modellen viser ligeledes, at indtjeningsmuligheden 

for den modellerede REO vil være begrænset, hvis detailprisen falder med 10 
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pct. Yderligere er der marginudfordringer på visse detailprodukter detailpro-

dukter, fx double play produkter med bredbånd og tv. Således finder Erhvervs-

styrelsen, at der fortsat er konkurrenceudfordringer, som kan adresseres qua 

prisklemmetilsynets disciplinerende effekt på TDC’s detailprissætning. 

 

Afslutningsvis skal Erhvervsstyrelsen om inddragelse af tv bemærke, at det – 

som det fremgår flere steder ovenfor samt i øvrigt flere steder i analysen – efter 

styrelsens vurdering fortsat vil være vigtigt som bredbåndsudbyder at kunne til-

byde tv i tillæg til udbuddet af bredbånds- og telefonitjenester for at være kon-

kurrencedygtig bredbåndsselskab på det danske marked. Erhvervsstyrelsen be-

mærker i forlængelse heraf, at den igangværende proces overordnet set ikke er 

anderledes end ved de forrige analyser af bredbåndsmarkederne. I den forbin-

delse var tv-produkter ligeledes en del af konkurrencemarginmodellen, og det er 

styrelsens vurdering, at den danske markedssituation stadig tilsiger, at tv-

produkter er en del heraf..  

 

Erhvervsstyrelsen har tidligere i høringsnotat til rapporter om REO’ens udbud 

af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter af 20. marts 2015 og høringsnotat 

for konkurrencemarginmodellen af 28. maj 2015 redegjort for, at det aldrig har 

været intentionen, at konkurrencemarginmodellen skal fungere som et tilsyns-

værktøj, men et screeningsværktøj.  

 

Som anført indgår resultaterne fra konkurrencemarginmodellen i markedsana-

lyserne sammen med andre konkurrenceparametre som prisudvikling, infra-

strukturkonkurrence, penetration, markedsandele m.v. for at analysere konkur-

rencesituationen. Som det altid er tilfældet, drager Erhvervsstyrelsen først sine 

reguleringsmæssige konklusioner efter høring over markedsanalyserne i forbin-

delse med udformning af markeds-afgørelserne, hvor der samlet set tages stil-

ling til relevans, proportionalitet m.v.    

 


