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1. SAGSFORLØB 

Den 14. juni 2016 registrerede Kommissionen en anmeldelse fra Erhvervsstyrelsen
1
 om 

engrosmarkedet for adgang af særlig kvalitet på et fast sted
2
 i Danmark. 

Den nationale høring
3
 vedrørende markedsafgrænsningen fandt sted fra den 27. oktober 

til den 16. december 2015, mens den offentlige høring om den konkurrencemæssige 

vurdering af markedet fandt sted i perioden fra den 5. april til den 9. maj 2016. 

Der blev sendt en anmodning om oplysninger
4
 til Erhvervsstyrelsen den 21. juni 2016, og 

svaret herpå indgik den 24. juni 2016. Den 27. juni 2016 sendte Erhvervsstyrelsen 

                                                 
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 4 i Kommissionens henstilling 2014/710/EU af 9. oktober 2014 om relevante 

produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt 

forhåndsregulering 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
 I henhold til rammedirektivets artikel 6. 

4
 I henhold til rammedirektivets artikel 5, stk. 2. 
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supplerende oplysninger som opfølgning på sit svar på Kommissionens anmodning om 

oplysninger.  

2. BESKRIVELSE AF UDKASTET TIL FORANSTALTNING 

2.1. Baggrund 

Den tredje revision af engrosmarkedet for terminerende segmenter af lejede 

kredsløb i Danmark er tidligere blevet anmeldt til og vurderet af Kommissionen 

under sag nr. DK/2012/1341
5
. 

Erhvervsstyrelsen afgrænsede engrosmarkedet for terminerende segmenter af lejede 

kredsløb, så det omfatter alle teknologiske platforme med specifikke kendetegn 

mellem en slutbrugeradresse og den første netnode. Erhvervsstyrelsen anser det 

geografiske marked for at være nationalt. Erhvervsstyrelsen betegnede TDC som en 

udbyder med en stærk markedsposition på det pågældende marked og pegede på, at 

forskellige konkurrencevilkår for henholdsvis lav- (højst 2Mbit/s) og 

højkapacitetssegmentet (over 2Mbit/s) berettiger forskellige foranstaltninger alt 

efter markedssegment. Erhvervsstyrelsen foreslog derfor at pålægge TDC 

forpligtelser vedrørende adgang
6
, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling på 

markedet som helhed, samtidig med at virksomheden blev pålagt at føre 

omkostningsregnskaber, og at der blev udøvet priskontrol, for 

lavkapacitetssegmentet.  

Kommissionen opfordrede Erhvervsstyrelsen til at udvide 

gennemsigtighedsforpligtelsen i relation til forpligtelsen til at offentliggøre aftaler 

om serviceniveau og nøgleresultatindikatorer – som Erhvervsstyrelsen havde 

foreslået at begrænse til kun at omfatte lavkapacitetssegmentet – så den også 

omfattede højkapacitetssegmentet for at overvåge TDC's overholdelse af 

ikkediskriminationsforpligtelsen. Kommissionen bad endvidere Erhvervsstyrelsen 

overveje at vejlede om, hvilke nøgleresultatindikatorer der anses for afgørende for at 

overvåge overholdelsen af ikkediskriminationsforpligtelsen. 

2.2. Markedsafgræsning 

Erhvervsstyrelsen foreslår at afgrænse engrosmarkedet for adgang af særlig kvalitet 

på et fast sted, så det omfatter alle teknologiske platforme, der kan anvendes til at 

levere et terminerende segment af lejede kredsløb med de angivne karakteristika. 

Markedet strækker sig fra en given detailkundes adresse til den første netnode, hvor 

der kan foretages sammenkobling med det centrale kredsløbssegment. 

Produktmarkedet omfatter alle kapacitetskredsløb med visse karakteristika såsom 

garanteret kapacitet (dedikerede og uncontendede forbindelser), kvalitet, 

symmetrisk up- og downloadkapacitet, aftaler om serviceniveau, latens og pris.  

Som det var tilfældet i den foregående markedsanalyse af engrosmarkedet for 

terminerende segmenter af lejede kredsløb lader Erhvervsstyrelsen det relevante 

marked omfatte både lav- (højst 2Mbit/s) og højkapacitetskredsløb (over 2Mbit/s). 

Erhvervsstyrelsen er af den opfattelse, at de er tilstrækkeligt substituerbare, idet 

                                                 
5 

 C(2010) 4922. 

6
  Herunder backhaul som en accessorisk tjenesteydelse til en netnode, hvor der findes alternative 

leverandører (nærmeste centralt beliggende netnode i henhold til det relevante bilag til afgørelsen).  
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kredsløb med lav kapacitet i princippet har den samme funktionalitet som kredsløb 

med høj kapacitet. Styrelsen påpeger, at denne vurdering underbygges af den 

kendsgerning, at nogle højkapacitetskredsløb består af bundtede 2 Mbit/s-kredsløb. 

Samtidig fremgår det af erklæringer fra alternative leverandører, at kredsløbene med 

lav kapacitet gradvist afløses af et eller flere højkapacitetskredsløb, oftest 

fiberbaserede.  

For så vidt angår den geografiske dimension af markedet, mener Erhvervsstyrelsen, 

at markedet er landsdækkende. Ifølge Erhvervsstyrelsens analyse udbyder alle 

operatører på markedet i princippet produkter på nationalt plan. Med henblik på at 

dække hele det nationale område har de mulighed for at købe lejede kredsløb fra 

forskellige konkurrenter i forskellige områder.  

2.3. Konstatering af stærk markedsposition 

Erhvervsstyrelsen konkluderer, at TDC ikke længere har en stærk position på 

markedet, på hvilket der således er reel konkurrence.  

Analysen af udviklingen på markedet viser, at salget af lavkapacitetskredsløb i vid 

udstrækning er faldende, mens salget af højkapacitetskredsløb er stigende. Navnlig 

faldt det samlede salg af lavkapacitetskredsløb i perioden 2012-2015 fra 32 000 til 

19 000 (i 2008 var det på 60 000). TDC's eksterne afsætning var på 3 880 kredsløb i 

2012, mens den i 2015 var på 2 130 kredsløb (fald på 45 %)
7
. Ifølge 

Erhvervsstyrelsen vil der ikke længere blive solgt nye lavkapacitetskredsløb, men 

primært højkapacitetsprodukter
8
.  

Med hensyn til højkapacitetskredsløb påpeger Erhvervsstyrelsen, at antallet af 

parallelle backbonenet på det danske marked har ført til en situation, hvor flere 

forskellige operatører handler lokal adgang til fysisk infrastruktur (fiber) og lejede 

kredsløb med hinanden med henblik på at forsyne erhvervskunder. Operatørerne har 

imidlertid tilkendegivet, at de foretrækker at udvide deres egne adgangsnet frem for 

at leje kredsløb fra konkurrenter. Dette skyldes markedssituationen, hvor 

erhvervskunderne er villige til at betale for højkapacitetsprodukter. Det betyder, at 

operatørerne på det afgrænsede marked ofte er i stand til at etablere egne netværk 

uafhængigt af andre udbydere. Væksten i interne salg understøtter denne antagelse. 

Således steg de interne salg af højkapacitetskredsløb (andre end TDC) fra 2012 til 

2015 med 165 %, mens TDC's interne salg af højkapacitetskredsløb i samme 

periode kun steg med 20 %. Desuden er stigningen i det samlede salg af 

højkapacitetskredsløb (interne og eksterne tilsammen) ikke begrænset til nogle få 

operatører. Ud over TDC har 11 operatører solgt flere højkapacitetskredsløb i 2015 

                                                 
7
  Erhvervsstyrelsen understreger endvidere, at alternative operatører i 2012 i alt solgte 10 214 kredsløb 

(engros), hvoraf 3 880 lavkapacitetskredsløb var baseret på TDC-infrastruktur. Dvs., at TDC's eksterne 

afsætning med hensyn til lavkapacitetskredsløb udgjorde 38 % af de alternative udbyderes samlede 

salg i 2012. Tilsvarende solgte de alternative operatører samlet 26 253 kredsløb (engros) i 2015, hvoraf 

2 128 lavkapacitetskredsløb var baseret på TDC-infrastruktur. TDC's eksterne salg med hensyn til 

lavkapacitetskredsløb udgjorde 8 % af de alternative udbyderes samlede salg i 2015. 

8
  Alternative udbydere har faktisk anført, at i stedet for 2 Mbit/s-kredsløb, som de ikke længere 

markedsfører og sælger aktivt, benyttes der ofte VPN-produkter, f.eks. til at erstatte ISDN30-kredsløb. 

TDC har anført, at digitale kredsløb under 2 Mbit/s er i gang med at blive udfaset, og at virksomheden 

indstillede nye salg af kredsløb under 2 Mbit/s den 1. januar 2016. Hvad angår nye salg af analoge 

lavkapacitetskredsløb, har virksomheden ikke registreret efterspørgsel fra alternative udbydere. 
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end i 2014. Samtidig er de alternative operatørers (andre end TDC) eksterne salg af 

højkapacitetskredsløb nu større end TDC's. Antallet af solgte kredsløb er steget fra 

ca. 1 500 i 2012 til ca. 4 500 i 2015, hvilket er en stigning på 196 %. I samme 

periode gik TDC fra at sælge ca. 2 000 højkapacitetskredsløb eksternt til at sælge ca. 

3 700 – en stigning på 79 %. 

Hvad angår markedsandele, påpeger Erhvervsstyrelsen, at TDC's markedsandel 

(inklusive både lav- og højkapacitetskredsløb) er faldet fra 81 % i 2012 til 57 % i 

2015, efterfulgt af Nianet (12 %), SE/Stofa (10 %), GlobalConnect (7 %), Fibia 

(5 %), Aura (2 %), TRE-FOR (2 %), Telia (2 %) og syv andre virksomheder (3 %). 

Betragtes lav- og højkapacitetskredsløbssegmenterne hver for sig (2015) fastholdt 

TDC en 99 % markedsandel for lavkapacitetskredsløbssegmentet, mens 

virksomhedens markedsandel for højkapacitetskredsløbetsegmentet var 34 %.  

I betragtning af ovenstående konkluderer Erhvervsstyrelsen, at der på det relevante 

marked – inklusive både lav- og højkapacitetskredsløb – er reel konkurrence. 

Således er der ikke blevet identificeret en operatør med stærk markedsposition, og 

dermed kræver markedet ikke forhåndsregulering. 

2.4. Ophævelse af afhjælpende foranstaltninger 

Idet TDC ikke længere har en stærk position på markedet, hvorpå der således er reel 

konkurrence, ophæves alle de afhjælpende foranstaltninger, som var blevet pålagt 

TDC. Erhvervsstyrelsen præciserer, at afgørelsen vil træde i kraft 12 måneder efter 

dens vedtagelse. Overgangsperioden har til formål at sikre alternative operatører 

tilstrækkelig tid til at tilpasse sig ophævelsen af foranstaltningerne og genforhandle 

eller indgå nye aftaler med TDC. 

I det anmeldte udkast til foranstaltning præciserer Erhvervsstyrelsen imidlertid, at 

TDC's forpligtelser med hensyn til lavkapacitetskredsløb vil blive opretholdt i tre år 

fra offentliggørelsen af afgørelsen. Efter de tre år vil Erhvervsstyrelsen på ny 

vurdere behovet for ny regulering og ophævelse af den eksisterende regulering. I 

den henseende meddelte Erhvervsstyrelsen den 27. juni 2016 Kommissionen, at den 

havde "taget overgangsperioden op til fornyet overvejelse. I sin endelige afgørelse 

vil Erhvervsstyrelsen ændre overgangsperiodens varighed for lavkapacitetskredsløb 

til 12 måneder. Derved vil den endelige afgørelse om liberalisering af marked 4 som 

helhed (både høj- og lavkapacitetskredsløb) træde i kraft 12 måneder efter, at 

afgørelsen er udstedt." 

3.  BEMÆRKNINGER 

Kommissionen har gennemgået anmeldelsen og de yderligere oplysninger, som 

Erhvervsstyrelsen har fremsendt, og har følgende bemærkninger:
9
 

Én frist for markedet for lejede kredsløb som helhed 

Kommissionen understreger, i henhold til rammedirektivets artikel 16, stk. 3, at når 

en national tilsynsmyndighed konkluderer, at der er reel konkurrence på markedet, 

skal den ophæve tidligere indførte reguleringsmæssige forpligtelser og underrette de 

berørte parter i passende tid i forvejen. 

                                                 
9
 I henhold til rammedirektivets artikel 7, stk. 3. 
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Kommissionen bemærker, at Erhvervsstyrelsen har til hensigt at give hele det 

definerede markedsområde et varsel på 12 måneder, jf. Erhvervsstyrelsens 

meddelelse til Kommissionen af 27. juni 2016. Kommissionen finder, at der er tale 

om en passende frist for markedet som helhed, inklusive lejede lav- og 

højkapacitetskredsløb.  

Varslet på 12-måneder erstatter det oprindeligt planlagte varsel på tre år for 

lavkapacitetssegmenterne, som var anført i det anmeldte udkast til foranstaltning.  

Derfor anmoder Kommissionen Erhvervsstyrelsen om at ændre sin endelige 

foranstaltning og begrænse overgangsperioden til 12 måneder for hele markedet. 

I henhold til artikel 7, stk. 7, i rammedirektivet skal Erhvervsstyrelsen i videst mulig 

udstrækning tage hensyn til bemærkningerne fra andre nationale tilsynsmyndigheder, 

BEREC og Kommissionen og kan vedtage den deraf resulterende foranstaltning; 

styrelsen skal derefter fremsende foranstaltningen til Kommissionen. 

Kommissionens holdning til denne anmeldelse berører ikke dens holdning til andre 

udkast til foranstaltninger, der anmeldes. 
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I henhold til punkt 15 i henstilling 2008/850/EF
10

 vil Kommissionen offentliggøre 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
11

, bedes De meddele det til 

Kommissionen
12

 senest tre hverdage efter at have modtaget dokumentet. En sådan 

anmodning skal begrundes. 

 Med venlig hilsen 

På Kommissionens vegne 

Roberto Viola 

Generaldirektør 

 

                                                 
10

 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). 

11
 Selve resultatet af Kommissionens vurdering vil muligvis blive offentliggjort inden udløbet af denne 

tredagesfrist. 

12
 Anmodningen bedes sendt enten pr. e-mail til CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller pr. fax til 

+32 2 298 87 82. 
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