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Dokumentation af prisklemmeværktøj 

Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en for-

pligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen. Formålet med forpligtelsen 

er at sikre, at alternative teleselskaber, som baserer sig på TDC’s en-grosprodukter, fremadrettet kan opnå en 

ikke-negativ indtjening på at producere og afsætte udvalgte flagskibsprodukter til samme detailpriser som 

TDC. Ved flagskibsprodukter skal der forstås de detailbredbåndsprodukter, der er mest relevante for konkur-

rencen. Begrundelsen for valg af principperne anvendt i tilsynet og uddybning heraf er beskrevet i prisklem-

meforpligtelsen. 

Erhvervsstyrelsen vil løbende overvåge TDC’s detailpriser for at kunne vurdere, hvorvidt TDC overholder 

forpligtelsen. Der eksisterer en prisklemme, hvis TDC’s detailpris for et flagskibsprodukt ikke er tilstrække-

lig til at dække en lige så effektiv konkurrents omkostninger, som fastlægges med udgangspunkt i TDC’s 

omkostninger, eventuelt justeret for stordriftsfordele, ved at sælge og levere flagskibsproduktet. Dette vurde-

res i tilsynsværktøjet til kontrol af prisklemmeforpligtelsen, herefter prisklemmeværktøjet. 

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data 

anvendt til beregningerne. 

Generelt  

Beregningerne i værktøjet tager udgangspunkt i TDC’s omkostninger, justeret for eventuelle stordriftsforde-

le, og TDC’s listepriser for flagskibsprodukterne. 

Flagskibsprodukterne er detailprodukter bestående af bredbånd eller bredbånd bundtet med tv, som er mest 

relevante for konkurrencen. Produkterne kan være produceret på enten kobber- eller fiberplatformen. Det 

inkluderer detailprodukter henvendt til både privat- og erhvervsmarkedet.  

Flagskibsprodukterne udvælges halvårligt af Erhvervsstyrelsen med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. 

juli. Udvælgelsen sker på baggrund af historisk data for afsætning og omsætning fra TDC samt input fra 

branchen. Erhvervsstyrelsen vil senest en måned forud for en testperiode offentliggøre flagskibsprodukterne. 

Udvælgelsen omfatter hele TDC’s produktportefølje, herunder deres Fullrate division, YouSee division og 

erhvervsdivision. 

For hvert individuelle flagskibsprodukt udpeger Erhvervsstyrelsen det mest relevante regulerede engrospro-

dukt, som anvendes som omkostningsgrundlag i forbindelse med prisklemmetilsynet. Det vil sige kobber 

eller fiber med lokal eller central netadgang. Det relevante regulerede engrosprodukt for hvert flagskibspro-

dukt, herefter engrosproduktet, offentliggøres i forbindelse med den halvårlige offentliggørelse af flagskibs-

produkter. 

I værktøjet beregnes en margin, som er forskellen i den beregnede om-sætning og den lige så effektive kon-

kurrent, der hvor relevant er tilpasset på baggrund af konstaterede stordriftsfordele. Såfremt marginen er 

negativ (på ét eller flere flagskibsprodukter), eksisterer der en prisklemme. Hvis TDC har iværksat pris-

klemmen og ønsker at løse det gennem en engrosprisjustering, kan de prisklemmefri engrospriser aflæses 

under marginresultatet. Ved rå infrastruktur er den prisklemmefri pris angivet for forbindelser uden sampro-

duktion – for kobber forudsættes det samtidig, at engrosprisen for delt rå kobber reduceres tilsvarende, så 

den udgør halvdelen af den anførte prisklemmefri pris. 
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Omsætningen for hvert flagskibsprodukt beregnes på baggrund af TDC’s listepris for det givne produkt, hvor 

kampagner, rabatter og oprettelse fordeles ligeligt ud på produktets kundelevetid. Ligeledes medregnes ind-

tægten fra relevante tillægstjenester. 

Den lige så effektive konkurrents omkostninger ved at producere og afsætte flagskibsprodukterne kan opde-

les i tre overordnede kategorier, henholdsvis netomkostninger, detailomkostninger og indholdsrettighedsom-

kostninger. Hver omkostningskategori er uddybet nedenfor.  

 

Netomkostninger 

Netomkostningerne dækker omkostninger til at etablere og drive telenettet. Netomkostningerne kan opdeles i 

to, henholdsvis omkostningerne til engrosproduktet, jf. ovenfor, samt de yderligere omkostninger til de me-re 

centrale dele af nettet. 

For engrosproduktet sættes omkostningen lig med TDC’s engrospris. Omkostningen til de mere centrale dele 

af nettet afhænger af engrosproduktet og er således højere ved mindre forædlede engrosproduktet. Omkost-

ningen til de mere centrale dele af nettet fastsættes med udgangspunkt i TDC’s omkostningsdokumentation. 

Det er muligt at angive forskellige omkostninger for de forskellige divisioner i TDC. 

 

Detailomkostninger 

Detailomkostningerne dækker over engangsudgifter ved salg af detailprodukterne og de efterfølgende løben-

de omkostninger ved at servicere detailkunderne. 

Engangsomkostningerne ved at afsætte et detailprodukt inkluderer omkostningerne ved at hverve kunden 

igennem marketing og salgspersonale samt omkostningerne ved at installere produktet hos detailkunden, 

herunder udstyr til detailkunden, distribution af udstyr, aktivering af detailkunden og kundesupport ved in-

stallation. 

De løbende detailomkostninger omfatter kundepleje, fakturering, tab på debitorer og de ikke-

enkeltkundespecifikke omkostninger. Værktøjet giver mulighed for at anvende forskellige detailomkostnin-

ger for de forskellige divisioner i TDC.  

 

Omkostninger til indholdsrettigheder 

Omkostningerne dækker betalingen til tv-distributører for rettighederne til deres tv-kanaler og -indhold. Om-

kostningerne afhænger af kanal-sammensætningen for hver tv-pakke. Idet hver division kan have forskelligt 

indhold i deres tv-pakker og forskellige aftaler med indholdsleverandørerne, er det muligt at anvende forskel-

lige omkostninger divisionerne imellem. 

 

Opbygning af værktøjet 

Værktøjet er opdelt i ét beregningsark og to datainputark, henholdsvis: 

 Flagskibsprodukter 

 Forudsætninger 

 Tabeller 

 

Cellerne i værktøjet, som er farvekodet med lyseblå baggrund, er inputceller. Celler uden baggrundsfarve er 

beregninger.  
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I beregningsarket ’Flagskibsprodukter’ specificeres flagskibsprodukterne, og der beregnes de samlede om-

kostninger og omsætning for at vurdere, hvorvidt der eksisterer en prisklemme. 

 

I datainputarket ’Forudsætninger’ angives omkostningsinput til beregningerne. Det inkluderer de tre før-

nævnte omkostningskategorier, net-, detail- og indholdsomkostninger, foruden forudsætninger om levetid 

samt afsætningen forbindelser med samproduktion og dual pair bonding.  

 

Arket ’Tabeller’ indeholder opslagslister til drop-down menuer. 

 

I de følgende afsnit gennemgås de tre ark mere detaljeret. 

 

Flagskibsprodukter 

Arket ’Flagskibsprodukter’ indeholder input for de valgte flagskibsprodukter, detailomsætning og marginbe-

regningen til bestemmelse af, hvorvidt der eksisterer en prisklemme. 

I tabel 1 ”Produktegenskaber” specificeres flagskibsprodukterne, dvs. up- og downloadhastighed for bred-

båndsforbindelsen, engrosprodukt, hvorvidt flagskibsproduktet indeholder et tv-produkt samt den pågælden-

de tv-pakke og hvilke(n) division(er) i TDC, som udbyder produkter.  

I tabel 2 ”Detailomsætning” beregnes den gennemsnitlige månedlige detailomsætning for flagskibsproduk-

terne for hver af de tre divisioner. Der kan angives en abonnementspris, omsætning fra relevante tillægstje-

nester, samt kampagnepris og -periode, hvis flagskibsproduktet i en periode sælges til en reduceret pris. De-

tailomsætningen beregnes som den gennemsnitlige abonnementspris tillagt oprettelsesomkostninger delt ud 

over kundelevetiden. Den gennemsnitlige abonnementspris er et vægtet gennemsnit af den normale abonne-

mentspris, inklusive betaling for relevante tillægstjenester, og en reduceret abonnementspris i en kampagne-

periode. 

I tabel 3 ”Resultat” fremgår de beregnede konkurrencemarginer for flagskibsprodukterne for de relevante 

divisioner. På baggrund af flagskibsproduktets egenskaber udvælges de relevante omkostningsinput. Margi-

nerne er beregnet for et helt år som forskellen i omsætning og omkostninger, hvor negative marginer er angi-

vet med rød skrift. De prisklemmefri priser og udspecificerede omkostningsberegninger kan ses ved at trykke 

på ’+’erne (vis detaljer). Der foretages individuelle beregninger for henholdsvis YouSee, Fullrate og TDC, 

Erhverv 

Ved beregningen af netomkostninger forudsættes, at en andel af detailkunder anvender samproduktion 

og/eller dual pair bonding. Andelene er baseret på den faktiske anvendelse hos TDC’s detailkunder og hentes 

fra arket ”Forudsætninger”. Omkostningerne til transport fra DSLAM’en og til lag 3 noden anvendes kun, 

hvis det underliggende engrosprodukt er med lokal netadgang. Omkostningerne fastsættes ud fra TDC’s 

omkostningsdokumentation og kan differentieres ud fra downloadhastigheden for flagskibsproduktet. Om-

kostningen til backhaul og IP-transit fastsættes på tilsvarende vis. Denne anvendes ved både lokal og central 

adgang. 

Detailomkostningerne kan differentieres afhængigt af division, og hvorvidt flagskibsproduktet indeholder tv. 

Der anvendes de samme overordnede kategorier i alle tilfælde. 

Såfremt tv er inkluderet i flagskibsproduktet, indgår omkostninger til indholdsrettigheder i beregningen.  



Bilag 6 

 

 

Forudsætninger 

I arket ”Forudsætninger” indeholder omkostningsinput, som anvendes til marginberegningen. Omkostnings-

input er angivet per detailkunde og opdelt efter de førnævnte tre kategorier, hhv. netomkostninger, detailom-

kostninger og omkostninger til indholdsrettigheder.  

 

1. Netomkostninger 

I de fire øverste tabeller (række 5-56) indtastes TDC’s gældende engrospriser for hhv. rå kobber, rå fiber, lag 

3 BSA for kobber og fiber samt oprettelsespriserne herfor.  

I tabellen ”Transport, DSLAM til L3 node” angives TDC’s omkostning til transport af data fra DSLAM’en 

til lag 3 for forskellige downloadhastigheder og divisioner. Disse omkostninger indgår, når engrosproduktet 

er rå infrastruktur. 

I tabellen ”Backhaul, inkl. IP-transit” indtastes TDC’s omkostninger fra lag 3 noden og tilbage mere centralt 

i nettet, hvilket inkluderer omkostninger til IP-transit. Disse omkostninger indgår for alle engrosprodukter. 

Ved udvælgelsen af flagskibsprodukter opdateres downloadhastighederne i tabellerne ”L3 BSA”, ”Transport, 

DSLAM til L3 node” og ”Backhaul, inkl. IP-transit”, så den afspejler downloadhastighederne og TDC’s 

pågældende omkostninger for de udvalgte flagskibsprodukter. Det forudsættes, at omkostningen er den 

samme for kobber- og fiberplatformen. 

I række 76, ”Tv transmission”, angives netomkostningerne til at levere tv-signaler til detailkunden for hver 

division. Det inkluderer omkostninger til udstyr og transport af data.  

I tabellen ”Samhusning” kan omkostningerne til at etablere sig på centralerne nærmest detailkunden anføres. 

Omkostningerne kan differentieres efter, hvilken division der sælger flagskibsproduktet, og hvorvidt tv er 

inkluderet. Omkostningen til samhusning angives som et gennemsnit af den faktiske anvendelse af TDC’s 

engrosprodukter for de selskaber, der er afhængige af engrosadgang til TDC’s infrastruktur. Anvendelsen 

bliver fastlagt ved dataindsamling.  

I tabellen ”Detailkundefordeling” angives andelen af detailkunder, hvor der anvendes samproduktion og/eller 

dual pair bonding for hver division og produktsammensætning. 

 

2. Detailomkostninger 

Som tidligere anført kan detailomkostningerne opdeles i to hovedkategorier - engangsomkostningerne ved 

salg og de løbende omkostninger. Underkategorierne for hver af de to hovedkategorier uddybes nedenfor. 

Derudover kan der angives forskellige detailomkostninger afhængigt af hvilken division, som sælger flag-

skibsproduktet, ligesom detailomkostningerne kan differentieres afhængigt af produkterne i bundtet.  

Engangsomkostninger ved salg: 

 Marketingbidrag: Kampagner og reklamer, der fokuserer på at tiltrække nye kunder. 

 Salgspersonale/salgskommission: Omkostninger til løn, kommission og bonus til salgspersonale. 

 Detailkundeplaceret udstyr: Omkostninger til udstyr, som sendes til detailkunden. 

 Distribution af detailkundeplaceret udstyr: Omkostninger til distribution af ovenstående udstyr. 

 Aktivering af slutbruger: Omkostninger til aktivering af detailkunden i interne systemer 

 Support fra call center: Omkostninger til kundesupport mv. ved installation af detailprodukt  

 

Løbende omkostninger: 
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 Kundepleje: Omkostninger til pleje og fastholdelse af den eksisterende kundebase, herunder løn til 

kundeservice. 

 Fakturering: Omkostninger forbundet med brugen af et faktureringssystem, herunder fremsendelse 

af fakturaer til detailkunder.  

 Tab på debitorer (andel af omsætning inkl. moms): Omkostninger ved manglende eller forsinkede 

indbetalinger. Omkostningerne angives inklusiv moms for at afspejle den fulde tabte indbetaling.  

 Ikke-enkeltkundespecifik (andel af omsætning): Overheadomkostninger som ikke kan direkte relate-

res til en specifik detailkunde. Kategorien indebærer eksempelvis omkostninger til IT-afdeling, pro-

duktudvikling, forretningsudvikling, administration, husleje mv., markedsanalyser samt reklame og 

marketing, som er henvendt til nye detailkunder. Omkostningen angives som en andel af den samle-

de omsætningen ekskl. moms.  

 

3. Indholdsrettigheder 

For hver tv-pakke, som indgår i et flagskibsprodukt, angives omkostningen til indholdsrettigheder.  

 

4. Levetid 

Kundelevetiden angives for hver division og produkt. Denne baseres på TDC’s faktiske kundelevetid.  

 

5. Diverse 

Den gældende danske momssats. 

 

Tabeller 

I arket findes opslagslister til brug for drop-down menuerne. 


