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Høringssvar til udkast til afgørelse på marked 4 

SE/Stofa skal indledningsvist takke for høringen og har følgende kommentarer. 

Overordnede kommentarer 

SE/Stofa skal advare imod at fjerne TDC’s SMP-status på marked 4. Ved at fjerne SMP-status 

bortfalder alle relevante forpligtelser. SE/Stofa er af den vurdering, at der er behov for en 

”light touch” regulering af TDC på dette marked i form af prisklemmetilsyn. Omvendt er der 

ikke behov for maksimalprisregulering eller lignende, men man er nødt til at tage højde for, at 

TDC på visse mere lukrative markeder kan tjene en overnormal profit, som de kan anvende 

ved at sætte meget lave priser på mere konkurrenceprægede markeder. Marked 4 er et sådan 

konkurrencepræget marked.  

SE/Stofa ser meget lave priser på dette marked, jf. vores høringssvar til 

markedsafgrænsninger. Vi kan således dokumentere prisklemmer fra TDC’s side på 

erhvervsmarkedet, hvilket er en konkurrencemæssig bekymring som dette udkast til 

markedsafgørelser ikke tager højde for. Det kommer til at gå ud over konkurrencen på 

markedet som begrænses. I første omgang til glæde for forbrugerne i form af lave priser, men 

næste skridt er, at vi nedsætter vores udbygning at netværket. Hvis der er et behov, som 

markedsafgørelserne er nødt til at tage højde for i SE/Stofas optik, er det hensynet til at 

fremme investeringerne i infrastruktur. Der er tale om en meget bekymrende skridt i de-

reguleringen af TDC. 

SMP-status og forpligtelser 

Hensynet til markedsandele ved fastlæggelse af markedsandele er blot et aspekt. Man er nødt 

til at lægge vægt på flere forhold.   

Dette marked er tæt forbundet med de øvrige bredbåndsmarkeder, og TDC kan hente en 

meget stor konkurrencemæssig styrke fra disse andre markeder, hvilket der i afgørelsen ikke 

synes at være tillagt særlig stor værdi. Fx kan TDC bruge en overnormal profit fra 

forbrugermarkedet i storkøbenhavn eller benytte de skalafordele de har i udbygning og drift 

af netværk på de andre markeder til at sænke omkostninger på marked 4. Dette er særligt 

udtalt når man ser på erhvervsmarkedet, hvor TDC angiver de har en markedsandel på 70 % 

(https://erhverv.tdc.dk/produkter/internet/teknologi ). Det betyder, at det organisatoriske 
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set-up de har i forhold til hele erhvervsmarkedet kan udnyttes på marked 4 som netop 

primært er et erhvervsmarked. Dvs. dominansen på erhvervsmarkedet har betydning for de 

adgangsbarrierer, TDC kan etablere på marked 4, i forhold til at sætte kunstigt lave priser og 

holde andre udbydere ude.   

Der er således mange tunge argumenter for at fastholde TDC´s SMP-status. Ikke mindst henset 

til, at SE/Stofa kan dokumentere at TDC iværksætter prisklemmer på marked 4. Det er således 

ikke blot teoretisk mulighed, men noget der faktisk sker.  

Når TDC frit og uafhængigt af øvrige markedsforhold kan iværksætte prisklemmer i forhold til 

slutkunder som er strategisk vigtige, er det en konkret hindring af markedsadgang til disse 

kunder, dvs. TDC kan til enhver tid vælge at holde andre udbydere væk fra bestemte kunder. 

Den konkurrencemæssige styrke kommer af, at TDC har en markant stilling på de tilstødende 

markeder, der gør at de kan begrænse konkurrencen på marked 4. De giver således ikke 

mening ikke at inddrage de tilstødende markeder i markedsafgørelsen.  

Disse forhold er netop aspekter, der indgår i 3-kriterietesten jf. Kommissionens henstilling om 

relevante tjeneste og produktmarkeder fra 2014. 

SE/Stofa er dog enig i, at TDC’s dominans ikke er så stor, at TDC skal pålægges ret mange 

forpligtelser. Prisklemmekontrol (og hvad der er nødvendigt for at have et effektivt 

prisklemmetilsyn) vurderes at være nok til at fastholde den trods alt forbedrede konkurrence 

på dette marked. Maksimalprisregulering er der ingen grund til at pålægge. Hvis ikke sådanne 

forpligtelser kan fastholdes på marked 4 er der konkret risiko for, at den udvikling i 

fremvæksten af højkapacitetsforbindelser som styrelsen dokumenterer flader ud, og 

udviklingen vil gå den anden vej fremadrettet mod mindre konkurrence og mod færre 

investeringer. 

 

Med venlig hilsen 

SE 

Jes B. Christensen 


