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1. SAGSFORLØB 

Den 6. juni 2017 registrerede Kommissionen en anmeldelse fra den danske 

tilsynsmyndighed, Erhvervsstyrelsen
1
, vedrørende engrosmarkedet for lokal 

netadgang på et fast sted samt engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, 

for så vidt angår masseforhandlede produkter
2
 i Danmark. 

Den første nationale høring
3
 om begge markeder fandt sted mellem den 26. marts 

2015 og den 15. april 2015. Der blev efterfølgende afholdt to yderligere høringer, 

henholdsvis i perioden 27. oktober 2015 til 16. december 2015 og i perioden 30. 

juni 2016 til 1. september 2016. 

                                                 
1
 I henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 

af 24.4.2002, s. 33), som ændret ved direktiv 2009/140/EF (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37) og 

forordning (EF) nr. 544/2009/EF (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 12). 

2
 Svarende til marked 3a og 3b i Kommissionens henstilling 2014/710/EU af 9. oktober 2014 om 

relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som kan 

forhåndsreguleres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om 

fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (henstillingen om 

relevante markeder) (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 79). 

3
 Jf. rammedirektivets artikel 6. 
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Den 19. juni 2017 blev der sendt en anmodning om oplysninger
4
 til 

Erhvervsstyrelsen, og svaret herpå blev modtaget den 22. juni 2017. 

I henhold til rammedirektivets artikel 7, stk. 3, kan de nationale tilsynsmyndigheder, 

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation (BEREC) og Kommissionen fremsætte bemærkninger til det 

anmeldte udkast til foranstaltninger til den relevante nationale tilsynsmyndighed. 

2. BESKRIVELSE AF UDKASTET TIL FORANSTALTNINGER 

2.1. Baggrund 

Den seneste markedsundersøgelse (3. runde) af markederne i denne anmeldelse blev 

anmeldt til og vurderet af Kommissionen under sagsnummer DK/2012/1339-1340
5
. 

2.1.1. Tidligere marked nr. 4: Engrosmarkedet for fysisk 

netværksinfrastrukturadgang 

I anmeldelsen konkluderede Erhvervsstyrelsen, at det relevante marked alene 

var begrænset til adgang via kobber- og fiberinfrastrukturer. Både kabel-tv-

infrastruktur og trådløse net (punkt-til-punkt eller punkt-til-multipunkt) blev 

udelukket fra det relevante marked på grund af deres tekniske kendetegn. Det 

geografiske marked dækkede hele Danmark. Erhvervsstyrelsen udpegede 

TDC som havende en stærk markedsposition og pålagde selskabet følgende 

regulerende foranstaltninger: 

i) netadgang: ubundtet adgang til kobberledninger samt til ubundtet 

fiber og virtuel lokal ubundtet adgang (VULA) i områder, hvor 

TDC har opgraderet kobbernettene. Hvad angår fiberledninger 

pålagde Erhvervsstyrelsen TDC en forpligtelse til på en 

adgangssøgendes anmodning at lægge en stikledning, som 

forbinder slutbrugeren til TDC's fibernet (når afstanden mellem de 

to er under 30 m) 

ii) priskontrol og omkostningsregnskaber: priserne på visse 

adgangsprodukter, der udbydes af TDC, blev fastsat på grundlag af 

de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (LRAIC-

modellen). For visse netadgangsprodukter mente 

Erhvervsstyrelsen ikke, at den foreslåede LRAIC-model var egnet, 

og foreslog i stedet at anvende metoden for historiske 

omkostninger. For VULA foreslog Erhvervsstyrelsen at 

værdiansætte omkostningerne til gravningsarbejder, kabelkanaler 

og kabler på grundlag af historiske omkostninger. 

                                                 
4
 Jf. rammedirektivets artikel 5, stk. 2. 

5
 Sag C(2012) 4922, der på det tidspunkt svarede til marked 4 og 5 i Kommissionens henstilling 

2007/879/EF af 17. december 2007 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den 

elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester (2007-henstillingen om relevante markeder) (EUT L 344 af 

28.12.2007, s. 65). 
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Erhvervsstyrelsen supplerede forpligtelsen til priskontrol med en 

prisklemmetest  

iii) ikkediskrimination 

iv) offentliggørelse af standardtilbud, herunder en Service Level 

Agreement og Key Performance Indicators 

v) transparens, herunder i forbindelse med TDC's passive og aktive 

infrastruktur og deres yderligere udbygning samt 

vi) regnskabsmæssig opsplitning. 

2.1.2. Tidligere marked nr. 5: Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger  

Hvad angår det tidligere marked nr. 5 konkluderede Erhvervsstyrelsen, at det 

relevante marked for bredbåndstilslutninger omfattede adgang via kobber, 

fiber, kabel-TV (især DOCSIS 3.0-standarden) og trådløse punkt-til-punkt 

infrastrukturer (eksklusive punkt-til-multipunkt infrastrukturer). Det 

geografiske marked dækkede hele Danmark. Erhvervsstyrelsen udpegede 

TDC som havende en stærk markedsposition og pålagde selskabet følgende 

regulerende foranstaltninger: 

i) netadgang: bredbåndstilslutning via kabel-TV-infrastrukturens lag 

3 og på nationalt plan, mens adgang via kobber- og fibernet skulle 

tilbydes på et lavere niveau i nettet (lag 2). Erhvervsstyrelsen 

pålagde også en forpligtelse til at lægge stikledninger for dette 

marked 

ii) priskontrol: priserne skulle fastsættes på basis a LRAIC-modellen 

og, når dette ikke var hensigtsmæssigt, på basis af historiske 

omkostninger 

iii) ikkediskrimination 

iv) offentliggørelse af standardtilbud, herunder en Service Level 

Agreement og Key Performance Indicators 

v) transparens samt 

vi) regnskabsmæssig adskillelse med hensyn til kobber- og fibernet. 

Kommissionen fremsatte bemærkninger til adgangsforpligtelsens omfang hvad 

angår stikledninger. Kommissionen fandt navnlig, at en pligt til at lægge 

stikledninger på anmodning fra adgangssøgende alene kunne anses for nødvendig 

og hensigtsmæssig i mangel af andre, mindre indgribende foranstaltninger (f.eks. 

ubundtet adgang til eksisterende fiber eller alternative operatørers selvforsyning). 

Kommissionen opfordrede Erhvervsstyrelsen til yderligere at dokumentere i sin 

endelige foranstaltning, at pligten til at lægge stikledninger er berettiget og rimelig.  
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Erhvervsstyrelsens seneste ajourføring af BU-LRAIC+-modellen, hvorved der 

fastsættes prislofter for adgangstjenester via kobber, kabel og fiber, blev anmeldt til 

og undersøgt af Kommissionen under sagsnummer DK/2016/1929
6
. Kommissionen 

havde ingen bemærkninger hertil.  

2.2. Markedsafgrænsning 

2.2.1. Detailmarkedet for bredbånd 

Det danske detailmarked for bredbånd er kendetegnet ved en betydelig 

konkurrence mellem platforme, dvs. det traditionelle kobbernet, fibernet, 

kabel-TV og trådløse net. Erhvervsstyrelsen finder, at detailmarkedet for 

bredbånd er konkurrencepræget som følge af den effektive regulering på 

engrosmarkedet.  

TDC er med en markedsandel på 56 % den største udbyder på detailmarkedet 

for bredbånd
7
 og leverer bredbåndstjenester gennem sit nationale 

kobberbaserede accesnet samt sine fiberbaserede- og kabel-TV-baserede net. 

SE/Stofa er den næststørste udbyder med en relativt stabil markedsandel på 

omkring 12 % på nationalt plan (men er den største operatør i visse områder 

af landet). Selskabet leverer primært bredbånd til kunderne via sin egen 

infrastruktur (fiber og kabel-TV). Telenor (med en markedsandel på 7 %) og 

Telia (med en markedsandel på 6 %) benytter begge primært TDC's 

engroskobbernet til detailudbud af bredbåndstjenester. Der findes derudover 

omkring 100 selskaber, som tilsammen har en markedsandel på 19 %. Disse 

mindre aktører har enten etableret accesnet i et afgrænset geografisk område 

eller leverer bredbånd via TDC's engrosaccesnet. De selskaber, som ikke har 

deres eget accesnet, baserer primært deres detailudbud af bredbånd på TDC's 

engrostjenester via dets kobbernet. 

Erhvervsstyrelsen betragter mobilt bredbånd som et supplement snarere end 

en erstatning på markedet, eftersom en stor del af dataforbruget via mobilt 

udstyr sker ved adgang til WiFi, og da mobilabonnementerne på grund af 

deres egenskaber ikke kan dække husstandenes bredbåndsbehov.  

2.2.2. Engrosmarkedet for lokal netadgang (3a) 

Erhvervsstyrelsen har fastlagt kriterier for, hvornår et produkt kan anses for at 

høre til engrosmarkedet for lokal netadgang: i) adgangen sker lokalt, ii) der er 

kontrol over forbindelsen, iii) forbindelsen skal være tjenesteuafhængig, og 

iv) forbindelsen skal være uncontended. Erhvervsstyrelsen undersøger 

derefter, om hver af platformene til levering af bredbånd til detailkunder 

opfylder disse kriterier. Det konkluderes, at engrosmarkedet for lokal 

netadgang udgøres af: i) kobber, både fysiske og virtuelle forbindelser over 

kobbernettet, og ii) – på nuværende tidspunkt – fysiske forbindelser i fibernet.  

                                                 
6
 Sag C(2016) 7792 final. 

7
 Ifølge data fra 2015. 
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Erhvervsstyrelsen konkluderer, at kabel-TV ikke er omfattet af det lokale 

accesmarked, da der med de nuværende tekniske standarder ikke kan opnås 

lokal adgang, hverken fysisk eller virtuelt. Mobilnet og faste trådløse net 

udelukkes ligeledes fra engrosmarkedet for netadgang.  

Hvad angår markedets geografiske afgrænsning har Erhvervsstyrelsen 

foretaget en omfattende undersøgelse og konkluderet, at det geografiske 

marked forventes at forblive nationalt i den kommende periode. Ifølge 

Erhvervsstyrelsens undersøgelse er der visse geografiske forskelle i 

konkurrencevilkårene
8
. Erhvervsstyrelsen har også konstateret geografiske 

forskelle i TDC's markedsandele: I 69 postnummerområder har TDC en 

markedsandel på under 40 % (disse overlapper typisk med de 

postnummerområder, hvor der findes en parallel infrastruktur).  

Erhvervsstyrelsen understreger imidlertid, at konkurrencepresset fra de 

regionale alternative infrastrukturer ikke har ført til, at TDC har tilpasset sine 

engros- eller detailpriser på lokalt niveau. Erhvervsstyrelsen finder således, at 

TDC's landsdækkende kobberpriser fortsat er så dominerende, at de på 

landsplan er determinerende for de priser, som de andre selskaber tilbyder, 

uanset den teknologiske platform.  

I lyset af ovenstående konkluderer Erhvervsstyrelsen, at det geografiske 

marked er nationalt, men at der i betragtning af de varierende 

konkurrencevilkår på lokalt plan kan ske en hurtig udvikling, som vil kræve, 

at Erhvervsstyrelsen opdaterer sin undersøgelse af det geografiske marked, 

eventuelt forud for en kommende markedsundersøgelse. Erhvervsstyrelsen 

foreslår desuden at foretage en geografisk differentiering af forpligtelserne 

med en svagere regulering i mere konkurrenceprægede områder, hvor alle 

følgende kriterier er opfyldt: 

i) TDC har en markedsandel på mindre end 40 % i 2016 eller en 

forventet markedsandel på mindre end 40 % i 2018
9
  

ii) mindst 75 % af husstandene i postnummerområdet skal være 

dækket af mindst to alternative infrastrukturer, og  

iii) området skal selv eller i sammenhæng med tilstødende 

postnummerområder have mindst 25 000 adresser. 

                                                 
8
 Erhvervsstyrelsens undersøgelse viser eksempelvis, at i 13 postnummerområder (omkring 64 000 

husstande) er mere end 50 % af husstandene dækket af tre eller flere parallelle infrastrukturer; i 186 

postnummerområder (omkring 797 400 husstande) er mere end 75 % af husstandene dækket af to 

parallelle infrastrukturer; mens mere end 90 % af husstandene i 79 postnummerområder (omkring 

364 000 husstande) er dækket af to parallelle infrastrukturer. 

9
 Erhvervsstyrelsen finder det passende ikke at foretage fremskrivninger ud over 2018, da udbygningen 

af fibernet sker trinvis. Med andre ord vil et område, der i en periode har været genstand for en 

opgradering af fibernettet, formodentlig ikke opleve stor aktivitet i den efterfølgende periode. Derfor 

er det kun muligt at forudsige udbygningen for en kort periode, og efter Erhvervsstyrelsens mening 

ikke ud over 2018.  
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Erhvervsstyrelsen har således udpeget 56 postnummerområder (i alt 274 619 

husstande), hvor der kan foretages en differentiering af forpligtelserne i 

forhold til resten af Danmark
10

, hvor de almindelige forpligtelser finder 

anvendelse.  

2.2.3. Engrosmarkedet for central netadgang (3b) 

Erhvervsstyrelsen følger den samme tilgang som for marked 3a og betegner 

engrosmarkedet for central netadgang som karakteriseret ved at omfatte 

virtuelle engrosprodukter, der giver mulighed for at tilvejebringe et 

landsdækkende udbud på baggrund af en meget begrænset egen fysisk 

tilstedeværelse og med begrænset mulighed for at udvikle differentierede eller 

skræddersyede detailprodukter. Erhvervsstyrelsen konkluderer, at de 

platforme, der opfylder disse kriterier, og som bør omfattes af engrosmarkedet 

for central netadgang, er: i) kobbernet, ii) fibernet, iii) kabel-TV-net og iv) 

faste trådløse net.  

På basis af en tilsvarende undersøgelse som for marked 3a konkluderer 

Erhvervsstyrelsen, at det geografiske marked ligeledes er nationalt, men at der 

bør foretages en differentiering af forpligtelserne ligesom ved marked 3a. 

Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse bør definitionen af de mere 

konkurrenceprægede områder være den samme for marked 3a og 3b, da det 

ikke vil være operationelt, hvis det ene marked (3a) reguleres anderledes end 

det andet marked (3b) i det samme område, og da dette kunne påvirke 

operatørernes incitamenter. 

2.3. Konstatering af stærk markedsposition 

Erhvervsstyrelsen har vurderet markedsstyrken på både engrosmarkedet for 

lokal adgang (3a) og for central adgang (3b) ved at undersøge 

konkurrencesituationen for så vidt angår engrosudbydere, engroskunder, 

markedsandele, prisudvikling og konkurrencemarginer.  

Erhvervsstyrelsen finder, at den eneste udbyder med en stærk 

markedsposition på begge de relevante (landsdækkende) markeder er TDC. 

Erhvervsstyrelsen anfører, at TDC er den eneste operatør med et 

landsdækkende udbud af engrostjenester (hvilket reducerer det 

konkurrencepres, der måtte være på selskabets engrosudbud). TDC har også 

fordel af sin tilstedeværelse på relaterede markeder såsom TV-markedet 

gennem sit omfattende kabel-TV-net. Det er desuden den operatør, der har 

den største tilstedeværelse på nettet og anvender alle fastnetplatforme, hvilket 

giver den stordrifts- og skalafordele. Det er årsagen til, at TDC i 2016 havde 

en markedsandel på henholdsvis 76 % og 63 % på marked 3a og 3b (inklusive 

selvforsyning) og tegner sig for knap 99 % af alle eksternt afsatte 

engrosforbindelser i landet.  

                                                 
10

 Resten af Danmark består af 536 postnummerområder med 2 564 000 adresser. 



7 

2.4. Forpligtelser: 

Erhvervsstyrelsen har pålagt følgende regulerende forpligtelser: 

i) Forpligtelse om netadgang: 

Der er pålagt følgende forpligtelser på marked 3a: 

a) lokal fysisk netadgang til kobber- og fibernet 

b) lokal virtuel netadgang til kobbernet (det uncontendede VULA-

produkt) 

c) netadgang til fremføring af trafik fra decentrale fordelingspunkter 

til et mere centralt beliggende punkt (f.eks. centraler) baseret på 

fibernet 

d) netadgang til samhusning med henblik på sammenkobling af 

netelementer og videretransport af datatrafik. 

Hvis TDC foretager opgraderinger af nettet ved anvendelse af vectoring, skal 

selskabet fastsætte en kvartalsvis produktionskapacitet – dvs. antallet af 

gadeskabe og centraler, hvor vectoring kan tages i brug, for et givet kvartal. 

Erhvervsstyrelsen har indført en forpligtelse om, at produktionskapaciteten 

(beslutningen om, hvor vectoring skal tages i brug) deles mellem TDC og de 

alternative operatører i forholdet 65:35, således at TDC i 65 % af tilfældene 

beslutter, hvilke centraler og gadeskabe der er genstand for vectoring, mens 

de alternative operatører beslutter det i 35 % af tilfældene
11

.  

Eftersom anvendelsen af vectoring forhindrer operatørerne i at bruge VDSL, 

er alle operatører, der er til stede på den pågældende lokation, nødsaget til at 

migrere til VULA. Hvad angår omkostningerne i forbindelse med denne 

migrering skelner Erhvervsstyrelsen mellem tvangsmigrering og frivillig 

migrering. Ved ibrugtagning af vectoring som følge af en forretningsmæssig 

beslutning fra TDC's side anses de alternative operatørers migrering for at 

være tvungen, og TDC skal derfor bære migreringsomkostningerne. Hvis en 

alternativ operatør anmoder om anvendelse af vectoring på en konkret 

lokation, skal denne selv bære sine "frivillige" migreringsomkostninger. Hvad 

angår de øvrige operatører, som er til stede på den givne lokation, finder 

Erhvervsstyrelsen, at der er tale om tvangsmigrering, hvorved TDC skal bære 

migreringsomkostningerne. TDC skal under alle omstændigheder altid dække 

sine egne migreringsomkostninger, eftersom selskabet efter 

Erhvervsstyrelsens opfattelse også har fordel af opgraderingen af sin 

infrastruktur.  

                                                 
11

  Erhvervsstyrelsen forklarer, at TDC er ene om at indføre og kontrollere vectoringteknologien. Derfor 

er 35:65-forholdet blot en måde at kanalisere TDC's beslutninger om udrulning af vectoring på. 

Endvidere forklarer Erhvervsstyrelsen, at alternative operatører, når opgraderingen er afsluttet, vil 

kunne drage fordel heraf på lige fod med TDC. 
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Adgang til VULA-produktet (både det contendede og det uncontendede) ved 

centralerne skal afhjælpe de alternative operatørers manglende ubundtede 

adgang til de accesnet, hvor der gøres brug af vectoring. Dette engrosprodukt 

giver de alternative operatører mulighed for at bære den uncontendede 

VULA-trafik fra de fremskudte indkoblingspunkter, og de har således adgang 

til et produkt, der svarer til opsætning af deres eget DSLAM-udstyr på de 

fremskudte indkoblingspunkter. Dette VULA-produkt er afgørende for, at de 

alternative operatører kan konkurrere med TDC på lige vilkår, hvis/når TDC 

opgraderer kobbernettet ved anvendelse af vectoring. 

Forpligtelsen til at give netadgang til delstrækninger og kabelkanaler er blevet 

ophævet (førstnævnte fordi der sjældent gøres brug heraf
12

, og da det sætter 

TDC i stand til at tage vectoring-teknologi i brug, og sidstnævnte fordi 

kravene i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2014/61/EU, som bl.a. 

vedrører adgang til fysisk infrastruktur, efter Erhvervsstyrelsens opfattelse bør 

være tilstrækkelige).  

Der er pålagt følgende forpligtelser på marked 3b: 

a) central virtuel netadgang til kobber- og fibernet 

b) netadgang til samhusning med henblik på sammenkobling af 

netelementer og videretransport af datatrafik.  

TDC er forpligtet til at tilbyde en mere central (regional) adgang til et 

contended VULA-produkt end ved et gadeskab eller centraler, svarende til et 

lag 2- eller lag 3-punkt. 

Den vigtigste ændring i forhold til den tidligere anmeldelse er, at 

Erhvervsstyrelsen foreslår at ophæve TDC's pligt til at tilbyde engrosadgang 

til sit kabel-TV-net. Dette skyldes, at TDC i maj 2017 præsenterede sine 

engroskunder for et kommercielt tilbud med en prismodel, der reducerer 

kapacitetselementet ved priserne markant, mens kundeelementet øges. Det 

mindsker effekten af stordriftsfordele på priserne ved at sikre lavere 

engrospriser for alternative operatører med færre slutkunder end TDC og en 

stabil prisudvikling. Erhvervsstyrelsen bemærker, at det nye kommercielle 

tilbud afhængigt af den enkelte kunde kan reducere engrospriserne med mere 

end 30 %. Samtidig indeholder den nye aftale bedre vilkår med hensyn til 

bl.a. bestillings- og ordrekapacitet, fakturering og VOIP. 

Erhvervsstyrelsen bemærker, at TDC stadig er i forhandlinger med alle de 

større alternative operatører på det danske bredbåndsmarked, og resultatet 

heraf er derfor endnu ukendt. Erhvervsstyrelsen konstaterer imidlertid, at de 

alternative operatører bekræfter, at TDC's nye kommercielle tilbud både 

indebærer lavere engrospriser og bedre aftalevilkår. Den anfører også, at 

engrospriserne på coaxforbindelser med TDC's nye prismodel stemmer 

overens med engrospriserne på kobber- og fibernet. De er med andre ord 

højere end kobberpriserne, men lavere end priserne på fibertjenester af højere 

kvalitet.  

                                                 
12

 I 2016 var der under 50 delstrækninger.  
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I de geografiske områder, som Erhvervsstyrelsen har udpeget med henblik på 

differentiering af forpligtelser, foreslår Erhvervsstyrelsen følgende ændring af 

reguleringen:  

a) ophævelse af forpligtelsen til at tilbyde netadgang til fibernet og 

tilknyttede forpligtelser (f.eks. etablering af stikledninger)
13

  

b) TDC er stadig forpligtet til at imødekomme anmodninger fra 

alternative operatører om brug af vectoring, men eftersom TDC 

ikke ønsker at foretage en strategisk opgradering af kobbernettet i 

disse områder, kan selskabet kræve, at de alternative operatører 

aftager mindst 10 % af de opgraderede linjer
14

 med henblik på at 

dele investeringsrisikoen med de alternative operatører.  

ii) priskontrol og omkostningsregnskaber: Hvad angår foranstaltningen 

vedrørende priskontrol foreslår Erhvervsstyrelsen at anvende en BU LRAIC+-

model til fastsættelse af engrosprisen på alle regulerede engrosprodukter med 

enkelte undtagelser (bl.a. engangsgebyrer og traditionelle produkter, hvor 

modellen ikke kan anvendes). For at sikre en omkostningsbaseret priskontrol 

reguleres disse produkter ved hjælp af metoden for historiske omkostninger 

iii) en ny prisklemmetest, der fokuserer på flagskibsprodukterne bredbånd og 

bredbånd bundtet med fjernsyn, under anvendelse af en EEO-tilgang til 

beregning af omkostningerne, for at efterkomme Kommissionens henstilling 

om sammenhængende forpligtelser vedrørende ikkediskriminering og 

metoder til beregning af omkostninger 

iv) ikkediskriminering: den tidligere forpligtelse er blevet udvidet med en 

forpligtelse til at dokumentere teknisk replikerbarhed samt  

v) transparens. 

Erhvervsstyrelsen foreslår desuden at ophæve forpligtelsen om 

regnskabsmæssig opsplittelse, da den finder forpligtelserne om priskontrol, 

omkostningsregnskab og prisklemmer tilstrækkelige. 
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 I sin besvarelse af anmodningen på oplysninger forklarer Erhvervsstyrelsen, at TDC kun i meget lille 

grad har udbygget fibernet i de berørte geografiske områder, og at ophævelsen af pligten til at tilbyde 

adgang til fibernet i de berørte områder derfor ikke vil have nogen synderlig virkning i praksis. 

Erhvervsstyrelsen anser snarere den begrænsede udbygning med fiber som et signal til markedet om en 

mulig udvikling i retning af subnationale markeder, og at den øgede konkurrence bør føre til 

deregulering. 

14
 Eller alternativt et aftag på 10 linjer. 
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3. BEMÆRKNINGER 

Kommissionen har gennemgået anmeldelsen og de yderligere oplysninger, som 

Erhvervsstyrelsen har fremsendt, og har følgende bemærkninger
15

: 

Afgrænsning af det geografiske marked 

Kommissionen noterer sig, at Erhvervsstyrelsen definerer markedet som værende 

nationalt, selv om der er væsentlige regionale forskelle i konkurrencevilkårene. 

Kommissionen anmoder derfor Erhvervsstyrelsen om nøje at overvåge den videre 

udvikling i konkurrencen, navnlig i de områder, hvor der er konkurrence på nettene, 

samt, hvis det er relevant, at foretage en ny markedsanalyse inden udgangen af den 

almindeligt gældende periode. 

Netadgang til fiber i mere konkurrenceprægede områder 

Kommissionen bemærker endvidere, at Erhvervsstyrelsen foreslår ikke at pålægge 

en forpligtelse om fysisk netadgang til fiber i 56 postnummerområder, idet disse 

områder er udpeget som mere konkurrenceprægede. Erhvervsstyrelsen anfører, at 

denne beslutning ikke vil have nogen markant virkning i praksis, da TDC's 

udbygning af fiberinfrastruktur i disse områder er forholdsvis begrænset 

sammenlignet med de alternative operatørers infrastruktur i områderne. I lyset af 

den konkurrencemæssige udvikling i disse områder opfordrer Kommissionen 

Erhvervsstyrelsen til at sikre, at der i de områder, hvor adgangen til fiber ikke er 

reguleret, findes egnede alternative adgangsprodukter for at sikre konkurrencen i 

disse områder.  

Ophævelse af forpligtelsen om adgang til kabelkanaler 

Erhvervsstyrelsen foreslår at ophæve forpligtelsen om adgang til kabelkanaler, fordi 

gennemførelsen af direktiv 2014/61/EU (om adgang til fysisk infrastruktur) efter 

dens opfattelse vil være tilstrækkelig. Kommissionen bemærker, at de nugældende 

danske lovmæssige forpligtelser om adgang til kabelkanaler ikke omfatter en 

forpligtelse om priskontrol (men kun en forpligtelse om adgang på rimelige vilkår). 

Kommissionen opfordrer Erhvervsstyrelsen til at genoverveje, hvorvidt fraværet af 

en sådan forpligtelse giver de alternative operatører et pålideligt "køb-eller-opfør"-

signal, eftersom de omkostningsbaserede priser for kabelkanaler er integreret i 

priskontrollen i forbindelse med andre former for reguleret adgang, som pålægges 

SMP-operatøren, samt hvorvidt adgangen på rimelige vilkår, som forhandles i hvert 

enkelt tilfælde uden et krav om et tydeligt standardtilbud, vil være tilstrækkeligt til 

at fremme infrastrukturkonkurrence, når dette er økonomisk relevant, gennem 

adgang til passiv infrastruktur.  

Erhvervsstyrelsen skal i henhold til artikel 7, stk. 7, i rammedirektivet tage videst muligt 

hensyn til bemærkningerne fra andre nationale tilsynsmyndigheder, BEREC og 

Kommissionen og kan vedtage den deraf resulterende foranstaltning, som i så fald skal 

fremsendes til Kommissionen. 
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 Jf. rammedirektivets artikel 7, stk. 3. 
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Kommissionens holdning til denne anmeldelse berører ikke dens holdning til andre 

udkast til foranstaltninger, der anmeldes. 

I henhold til punkt 15 i henstilling 2008/850/EF
16

 offentliggør Kommissionen dette 

dokument på sit websted. Kommissionen vurderer, at oplysningerne heri ikke er 

fortrolige. Hvis De på baggrund af EU's og de nationale regler om 

forretningshemmeligheder mener, at dette dokument indeholder fortrolige oplysninger, 

som De ønsker slettet inden offentliggørelsen, bedes De meddele det til Kommissionen
17

 

senest tre hverdage efter at have modtaget dokumentet
18

. En sådan anmodning skal 

begrundes. 

Med venlig hilsen 

På Kommissionens vegne  

Roberto Viola 

Generaldirektør 

                                                 
16

 Kommissionens henstilling 2008/850/EF af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i 

henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 301 af 12.11.2008, 

s. 23). 

17
 Anmodningen bedes sendt enten pr. e-mail til CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller pr. fax til 

+32 2 298 87 82. 

18
 Selve resultatet af Kommissionens vurdering vil muligvis blive offentliggjort inden udløbet af denne 

tredagesfrist. 
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