
Orientering om 
markedsundersøgelser 

- Marked 3a og 3b



� Engrosmarkedet for lokal netadgang på et 
fast sted (marked 3a) 

� Engrosmarkedet for central netadgang på et 
fast sted, for så vidt angår 
masseforhandlede produkter (marked 3b)

Høring over afgrænsning, analyse og afgørelse med 
høringsfrist 1. september 2016

Materialet findes på høringsportalen



1. Overordnet resultat af analyserne

2. Væsentligste ændringer i forpligtelser

o Netadgang

o Priskontrol

o Regnskabsmæssig opsplitning

o Ikke-diskrimination

o Transparens



1. Overordnet resultat af analyserne

� Detailmarkedet for bredbånd er præget af 
konkurrence 
o Konkurrencen baseres på hhv. adgang til TDC’s net og udrulning af 

alternativ infrastruktur
o Udvikling siden seneste undersøgelse i 2012 med øget konkurrence i 

visse geografiske områder

� Engrosmarkederne er ikke præget af samme 
grad af konkurrence
o Geografiske variationer er mere udtalte siden seneste undersøgelse
o I visse områder er TDC’s markedsandel på detailmarkedet ‹50 pct.
o Landsdækkende priser og landsdækkende produktudbud 
o Der afgrænses nationale markeder
o TDC udpeges som SMP-udbyder
o Geografiske variationer giver anledning til geografisk differentiering af 

forpligtelser – både for marked 3a og marked 3b



1. Overordnet resultat af analyserne
- Geografiske variationer

A. TDC’s markedsandel 
o under 50 pct. i 2014, og 
o fald på minimum 10 procentpoint i perioden 2012-2014

B. Dækning med parallel infrastruktur (anden 
udbyder end TDC) på min. 75 pct.

C. Postnummerområder indeholder
o minimum 25.000 adresser, eller
o i sammenhæng med tilstødende postnummerområder, 

tilsammen minimum 25.000 adresser. 

� Hvide områder – ”mindre konkurrenceudsatte 
områder”
o Opfylder ikke kriterier om markedsandel eller dækning

� Sorte områder - ”mindre konkurrenceudsatte 
områder”
o Opfylder kriterier om markedsandel og dækning
o Har mindre end 25.000 adresser og er sammen med de hvide 

områder

� Blå områder - ”mere konkurrenceudsatte 
områder” hvor visse forpligtelser differentieres
o Opfylder kriterierne ovenfor
o 77 postnummerområder
o 25.495 adresser

Blå områder: Mere konkurrenceudsatte områder
Hvide og sorte områder: Mindre konkurrence-
udsatte områder 



1. Overordnet resultat af analyserne
- Geografiske variationer

� Dataanmodning bl.a. om afsætning opgjort i 
postnummerområder – frist 1. september 
2016

� Marked i udvikling – evt. fremskynde en ny 
geografiske analyse før næste runde af 
ordinære markedsundersøgelser



2. Væsentligste ændringer 
– Netadgang til kobber

� Vectoring
o I mere konkurrenceudsatte områder – Ved AO anmodning om 

opgradering mindsteaftag på 5 pct. af tilknyttede forbindelser i 3 år
o Fordeling af produktionskapacitet ændres: TDC 65 pct.
o Varslingsperioden ændres til 8 måneder
o Mulighed for vectoring på centraler
o Ingen kompensation ved tvangsmigrering ved AO anmodning om 

opgradering

� Netadgang til delstrækninger af kobber ophører
� Netadgang til BSA ophører, hvis TDC stiller 
VULA-produkt til rådighed



2. Væsentligste ændringer 
– Netadgang til fiber og kabel-tv-net

Fiber

� TDC skal ikke etablere stikledning, hvis der 
allerede er etableret stikledning til husstanden

� Ændringer i de mere konkurrenceudsatte 
områder
o TDC skal ikke give netadgang til fiber
o TDC skal ikke etablere stikledninger

Kabel-tv-net

� Netadgang til TDC’s kabel-tv-net sker på 
kommercielt forhandlede vilkår



2. Væsentligste ændringer 
– Netadgang i øvrigt

� På marked 3a skal TDC alene give adgang til 
opsamling af trafik på først mulige 
opsamlingssted 
o Dvs. fra fremskudt punkt til den første central

� TDC skal ikke give adgang til kabelkanaler

� Der indføres skærpede krav til SLA- og 
kompensationskrav



2. Væsentligste ændringer 
– Priskontrol og regnskabsmæssig opsplitning

Priskontrol

� TDC forpligtelse om ikke at iværksætte 
prisklemmer ændres

o Fremadrettet testes flagskibsprodukter
o Den totale test af kobberbaserede 
bredbåndsprodukter bortfalder

Regnskabsmæssig opsplitning

� Forpligtelsen bortfalder



2. Væsentligste ændringer 
– Ikke-diskrimination og transparens

Ikke-diskrimination

� TDC skal dokumentere, at selskabets 
detailprodukter kan replikeres af AO’ere
(teknisk replikerbarhedstest)

Transparens

� Forpligtelsen udvides
o Bl.a. yderligere oplysninger om TDC’s infrastruktur og 
justerede varslingsregler ved ændringer i infrastruktur

� Skærpede krav til offentliggørelse af KPI’er



� Frist for høringssvar 1. september 2016

� Materialet findes på høringsportalen

� Frist for svar på dataanmodning om bl.a. 
afsætning opgjort på postnummerområder      
1. september 2016


