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Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test 
 
Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme 
på TDC Bredbånd i forbindelse med en kampagne, som løb til og med 
den 21. august 2013. Erhvervsstyrelsen kan konkludere, at TDC havde 
iværksat en prisklemme i strid med selskabets priskontrolforpligtelse på 
engrosmarkedet for engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 
5).  
 
1. Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer hermed i medfør af telelovens1 § 52 afgørelse 
om, at TDC til og med den 21. august 2013 havde iværksat en prisklem-
me i strid med selskabets priskontrolforpligtelse på marked 5 på følgende 
kombination af engros- og detailprodukt:  
   

• TDC Bredbånd baseret på lag 3 BSA, 40 Mbit/s 
 
2. Sagens faktiske omstændigheder    
TDC har i en kampagneperiode frem til og med den 21. august 2013 til-
budt TDC Bredbånd til en reduceret pris. Erhvervsstyrelsen har under-
søgt, hvorvidt kombinationen af TDC’s engrospriser og slutbrugerpris-
sætningen på TDC Bredbånd i kampagneperioden medførte, at TDC hav-
de iværksat en prisklemme. Den leverede hastighed på TDC Bredbånd 
varierer, men den højest tilbudte hastighed er 40 Mbit/s, så det er denne 
hastighed, vurderingen af prisklemmen tager udgangspunkt i.   
 
Det fremgår af afgørelsen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger 
(marked 5), at der er tale om en prisklemme, hvis de samlede omkostnin-
ger ved at levere et (bundt af) slutbrugerbredbåndsprodukt(er) overstiger 
omsætningen herfra. Det fremgår endvidere af afgørelsen, at TDC skal 
have iværksat den priskonkurrence, der har ført til prisklemmen for at 
TDC har handlet i strid med selskabets priskontrolforpligtelse.    
 
2.1. Eksistens af prisklemme  
Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt der eksisterer en prisklemme 
på TDC Bredbånd baseret på rå kobber, lag 2 BSA eller lag 3 BSA. Un-
                                                 
1 Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektronisk kommunikationsnet og -tjenester. 
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dersøgelsen er sket med udgangspunkt i det værktøj til brug for pris-
klemmetilsynet, som indgår som bilag 3 til markedsafgørelserne på en-
grosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang2 (marked 4) og en-
grosmarkedet for bredbåndstilslutninger3 (marked 5). 
 
Erhvervsstyrelsen har vedlagt et bilag (skærmprint) med indtastninger og 
beregningsresultater fra værktøjet. 
 
TDC’s månedlige slutbrugerabonnementspris pr. den 19. august 2013 for 
TDC Bredbånd er 264 kroner pr. måned inklusive moms. I kampagnepe-
rioden frem til den 21. august 2013 blev den første måned dog tilbudt til 
99 kroner, jf. bilag 2. Dette svarer til en gennemsnitlig abonnementspris 
for de første 48 måneder4 på 260,6 kroner pr. måned, og dette beløb er 
lagt ind i værktøjet.  
 
Endvidere var der under kampagnen samlede slutbrugeroprettelsesom-
kostninger på 99 kroner svarende til 0 kroner i oprettelse og 99 kroner i 
forsendelse, som ligeledes indgår i vurderingen af konkurrencemarginen. 
TDC tilbyder et trådløst modem gratis, hvorfor omsætning herfra ikke 
indgår i vurderingen af prisklemmen. 
 
Alt i alt resulterede TDC’s prissætning i en gennemsnitlig pris pr. måned 
for de første 48 måneder på 263 kroner. Det er denne pris, der danner 
baggrund for vurdering af, hvorvidt TDC havde iværksat en prisklemme. 
 
I tabel 1 er en oversigt over de beregnede konkurrencemarginer for TDC 
Bredbånd. Konkurrencemarginerne er opdelt, afhængigt af om den rime-
ligt effektive konkurrent baserer sit udbud på rå kobber, lag 2 BSA eller 
lag 3 BSA. 
 
Tabel 1: Oversigt over konkurrencemarginer på TDC Bredbånd (beløb i DKK) 

Produkt Rå kobber Lag 2 BSA Lag 3 BSA 

TDC Bredbånd 467,7 92,8 -17,7 

 
I og med den beregnede konkurrencemargin for lag 3 BSA er negativ, ek-
sisterede der en prisklemme på følgende kombination af produkter: 
 
- TDC Bredbånd baseret på lag 3 BSA, 40 Mbit/s.  

 
2.2 Iværksættelse af priskonkurrence    
Ifølge markedsafgørelserne afholder prisklemmeforpligtelsen ikke TDC 
fra at møde priskonkurrencen på relevante, sammenlignelige bredbånds-
produkter på slutbrugermarkedet. Således må TDC opretholde en pris-
klemmefremkaldende slutbrugerpris, såfremt et alternativt selskab tilby-
                                                 
2 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/marked-4 
3 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/marked-5 
4 De 48 måneder er den kundelevetid, som anvendes i prisklemmeberegningsvæktøjet. 
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der en tilsvarende eller lavere slutbrugerpris på et relevant, sammenligne-
ligt bredbåndsprodukt. Endvidere må TDC fastholde den prisklemme-
fremkaldende slutbrugerpris i op til to måneder efter det eller de alterna-
tive selskaber er ophørt med at tilbyde den prisklemmefremkaldende slut-
brugerpris. 
 
Relevante produkter er produkter, som produceres på platforme omfattet 
af markedsafgrænsningen, mens sammenlignelige produkter er produkter, 
der i deres struktur er tilsvarende for så vidt angår fx indhold, kvalitet, 
geografisk udbredelse og tidsmæssig udstrækning af en eventuel prisned-
sættelse. 
 
For at kunne vurdere om TDC havde iværksat priskonkurrencen, har Er-
hvervsstyrelsen undersøgt, om der findes relevante produkter, som tilby-
der minimum 40 Mbit/s i downloadhastighed. På baggrund af Erhvervs-
styrelsens løbende detailprisovervågning kan styrelsen konkludere, at der 
pr. den 19. august 2013 tilbydes 15 bredbåndsprodukter, som opfylder 
dette. De 15 bredbåndsprodukter udbydes af henholdsvis bolig:net, Dansk 
Net, Perspektiv Bredband, Telia, Vestnet og Waoo!. 
 
Den gennemsnitlige pris pr. måned5 for disse 15 bredbåndsprodukter lig-
ger på mellem 287 kr. og 920 kr., det vil sige, at ingen af produkterne 
prissættes tilsvarende eller lavere end TDC Bredbånd blev prissat i kam-
pagneperioden. Endvidere har Erhvervsstyrelsen ikke kunnet konstatere, 
at alternative selskaber inden for de seneste to måneder har opretholdt 
slutbrugerpriser på relevante, sammenlignelige produkter, som er tilsva-
rende eller lavere end kampagneprisen for TDC Bredbånd.  
 
Ifølge markedsafgørelserne må TDC, jf. krone-for-krone princippet, hæve 
selskabets engrospriser, når de LRAIC-regulerede priser hæves, uanset at 
det resulterer i en beregnet prisklemme. Idet TDC har sænket slutbruger-
prisen på TDC Bredbånd i forbindelse med kampagnen, er prisklemmen 
ikke opstået som følge af TDC’s ændrede engrospriser, der følger en af 
Erhvervsstyrelsen opdateret LRAIC-afgørelse. Derfor er det styrelsens 
vurdering, at den konstaterede prisklemme ikke er opstået som følge af, at 
TDC har fulgt krone-for-krone princippet. 
 
På baggrund af ovenstående er det samlet set Erhvervsstyrelsens vurde-
ring, at TDC havde iværksat den priskonkurrence, som førte til pris-
klemmen. 
 
2.3 Samlet vurdering 
Erhvervsstyrelsen kan konkludere, at der eksisterede en prisklemme på 
ovennævnte kombination af engros- og detailprodukt, og at TDC havde 
iværksat den priskonkurrence, som førte til prisklemmen. 
                                                 
5 Den gennemsnitlige pris beregnes som (den gennemsnitlige abonnementsbetaling for 

de første 48 måneder) + (samlede oprettelsesomkostninger divideret med 48) + (leje 

for trådløst udstyr) + (betaling for trådløst udstyr divideret med 48). 
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Prisklemmen på TDC Bredbånd er ophørt som følge af, at kampagneperi-
oden er udløbet den 21. august 2013. 
 
3. Begrundelse   
TDC er i medfør af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. september 2012 
på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) pålagt en for-
pligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer. Forpligtelsen har til formål 
at imødegå, at TDC kan benytte selskabets stordriftsfordele og stærke 
markedsposition til gennem selskabets prissætning af slutbrugerbred-
båndsprodukter at begrænse konkurrencen på markedet til skade for væk-
sten og innovationen. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC har handlet i strid med for-
pligtelsen til ikke at iværksætte prisklemmer i medfør af Erhvervsstyrel-
sens afgørelse på marked 5.  
 
Erhvervsstyrelsen har herved lagt vægt på, at der eksisterer en prisklem-
me på TDC Bredbånd ved udbud baseret på lag 3 BSA, og at TDC har 
iværksat priskonkurrencen, der har ført til prisklemmen.  
 
4. TDC’s anbringender og resultat af høring over afgørelsesudkast 
Erhvervsstyrelsen sendte udkast til afgørelse i høring hos TDC den 23. 
august 2013. TDC fremsendte kommentarer til Erhvervsstyrelsen den 3. 
september 2013, disse blev uddybet på et møde mellem TDC og Er-
hvervsstyrelsen den 6. september 2013 samt pr. mail den 11. september 
2013. 
 
TDC er overordnet uenig i, at selskabet i forbindelse med kampagnen på 
TDC Bredbånd iværksatte en prisklemme. Nedenfor følger TDC’s kon-
krete kommentarer samt Erhvervsstyrelsens svar herpå. 
 
TDC anfører, at beregningen af en eventuel prisklemme skal ske på pro-
duktniveau og ikke slutkundeniveau. TDC underbygger dette med uddrag 
fra de seneste afgørelser på marked 4 og marked 5 (TDC’s understreg-
ning): 
 

”Der er tale om en prisklemme, hvis de samlede omkostninger ved at 
levere et (bundt af) slutbrugerbredbåndsprodukt(er) overstiger om-
sætningen herfra.”6 
 
.. 
 
”Testen af enkelte slutbrugerbredbåndsprodukter er udformet på en 
sådan måde, at den bl.a. sikrer, at en rimeligt effektiv konkurrent kan 
matche TDC’s kampagnetilbud og dermed hverve nye kunder. Den 

                                                 
6 Markedsafgørelse af 16. september 2012, side 151 
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rimeligt effektive konkurrent skal altså ikke blot kunne forsvare sin 
eksisterende kundebase.”7 

 
TDC anfører i forlængelse heraf, at ved produktniveau forstås således et 
slutbrugerbredbåndsprodukt, og testen skal tage hensyn til, hvordan det 
pågældende slutbrugerbredbåndsprodukt er sammensat og markedsført af 
TDC. 
 
I det TDC Bredbånd leveres med en garanteret hastighed på 20 Mbit/s 
med mulighed for at opnå 40 Mbit/s i visse steder af landet er der efter 
TDC’s opfattelse tale om et tilbud, hvor den leverede hastighed afhænger 
af, hvad der er muligt at levere på adressen. TDC finder således, at be-
regningen i prisklemmeværktøjet bør afspejle, at det er et bundt af bred-
båndsprodukter, der indgår i tilbuddet. Hvis beregningen ændres, så XX 
pct. af slutkunderne får leveret 30 Mbit/s og XX pct. af kunderne får leve-
ret 40 Mbit/s, finder TDC en positiv margin på XX kroner ved udbud ba-
seret på lag 3 BSA. 
 
Erhvervsstyrelsen finder, at idet de alternative selskaber reelt konkurrerer 
med TDC’s markedsførte hastigheder (solgt kapacitet) frem for de produ-
cerede kapaciteter, er det disse hastigheder, der danner baggrund for vur-
deringen af prisklemmen. Det fremgår også af den forudgående proces 
for fastlæggelsen af principperne for den totale test, hvor TDC og Er-
hvervsstyrelsen drøftede, hvorvidt testen skulle tage udgangspunkt i mar-
kedsført (solgt) eller produceret kapacitet. I den forbindelse skrev Er-
hvervsstyrelsen, jf. mail til TDC af 17. oktober 2012, følgende: 
 
Efter Erhvervsstyrelsen vurdering konkurrerer de alternative selskaber 
reelt med TDC’s markedsførte hastigheder (solgt kapacitet) frem for de 
producerede kapaciteter. Således bedes TDC opgøre Double Play abon-
nementer på baggrund af solgt kapacitet. 
 
Drøftelserne i forbindelse med principperne for den totale test omhandle-
de Double Play produkter (bredbånd og IP-telefoni), men Erhvervsstyrel-
sen finder det naturligt, at samme princip skal være gældende ved test af 
rene bredbåndsforbindelser. I det konkrete tilfælde blev TDC Bredbånd 
markedsført med en downloadhastighed på op til 40 Mbit/s, og dermed er 
det også engrosomkostningen ved at levere denne hastighed, som skal 
indgå i vurderingen af, om der eksisterede en prisklemme. 
 
Hvis vurderingen i stedet – som TDC anfører – tager udgangspunkt i den 
gennemsnitlige engrosomkostning ved at levere 30 og 40 Mbit/s, ville et 
alternativt, rimeligt effektive selskab reelt ikke have mulighed for at kon-
kurrere om de af TDC’s kunder, der kunne få leveret 40 Mbit/s. Således 
ville det rimeligt effektive selskab miste penge på at levere en 40 Mbit/s 
bredbåndsforbindelse til samme slutbrugerpris, som TDC tilbød i kam-
pagneperioden. 
                                                 
7 Markedsafgørelse af 16. september 2012, side 152 
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TDC anfører endvidere, at det af tilbuddet fremgår, at oprettelsesprisen 
på 0 kr. forudsætter, at leveringen kan foretages som ”Gør det selv”. XX 
pct. af de kunder, der får leveret en forbindelse med en garanteret mini-
mumshastighed på 20 Mbit/s, betaler dog for ”Godt i Gang” (levering 
med teknikerbesøg), som koster 999 kr. inkl. moms. Samme fordeling gør 
sig gældende for engroskunder, der baserer deres udbud på TDC’s kobber 
BSA-platform. 
 
Indregnes omsætningen fra ”Godt i Gang” samt de tilhørende engrosom-
kostninger i prisklemmeværktøjet finder TDC en positiv margin ved ud-
bud baseret på lag 3 BSA på mellem XX kr. og XX kr. 
 
Dette forhold er efter Erhvervsstyrelsens opfattelse også fastlagt i proces-
sen forud for vedtagelse af markedsafgørelserne og den endelige udform-
ning af prisklemmetilsynet. I forlængelse af Telias og Telenors kommen-
tar vedrørende manglende engrosomkostninger i prisklemmeværktøjet 
anfører Erhvervsstyrelsen således på side 11 i ”Høringsnotat vedrørende 
Erhvervsstyrelsens konkurrencemarginmodel og prisklemmetilsyn” af 16. 
august 20128, som indgår som en del af den gældende afgørelse på mar-
ked 5, følgende: 
 
[Erhvervsstyrelsen] er opmærksom på, at der findes en lang række muli-
ge ”udfaldsrum”, hvor der kan være behov for ekstraydelser i forbindelse 
med oprettelsen af en bredbåndsforbindelse. Styrelsen har valgt ikke at 
medtage disse mange mulige udfaldsrum for at holde værktøjet så anven-
deligt som muligt, så der i prisklemmetilsynet fokuseres på kerneydelser-
ne; bredbåndsforbindelser og bredbåndstelefoni. 
 
Som det fremgår af høringsnotatet medregner Erhvervsstyrelsen således 
ikke omsætning og omkostning for ekstraydelser i forbindelse med opret-
telse af bredbåndsforbindelser. På den baggrund finder Erhvervsstyrelsen 
det heller ikke relevant at medtage omsætning og omkostninger fra ”Godt 
i Gang” ved vurderingen af, om der eksisterede en prisklemme på TDC 
Bredbånd. 
 
TDC anfører endeligt, at der i kampagneperioden på 3 dage er indgået af-
tale med XX kunder, der kan opnå en hastighed på 40 Mbit/s. TDC finder 
således, at såfremt Erhvervsstyrelsen fastholder, at der er en negativ kon-
kurrencemargin, må det som følge af kundeantallet anses for utvivlsomt, 
at prissætningen ikke har effekt i markedet, og der ikke derved er etable-
ret en prisklemme i markedet til skade for slutbrugerne, jf. telelovens 46, 
stk. 2. 
 
TDC henviser i den forbindelse til blandt andet OFCOM’s afgørelse af 
20. juni 2013 i en klagesag indbragt af Gamma Telecom Limited, hvor 

                                                 
8 http://erhvervsstyrelsen.dk/file/261726/bilag_7_horingsnotat.pdf 
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der trods konstatering af en beregningsmæssig (teknisk) prisklemme ikke 
blev konstateret en prisklemme i markedet til skade for slutbrugerne. 
 
Hertil skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at henvisningen til OFCOM’s af-
gørelse, der er baseret på den almindelige britiske konkurrencelovgiv-
ning, efter styrelsens opfattelse ikke er relevant for vurderingen af nær-
værende sag – eller for fortolkningen af telelovgivningens regulering af 
prisklemmer i øvrigt. 
 
Den sektorspecifikke prisklemmeregulering er med hjemmel i telelovens 
§ 41, jf. § 46, fastlagt i markedsafgørelserne på marked 4 og 5. Markeds-
afgørelserne er udtryk for en ex ante-regulering og fastlægger, hvornår 
der foreligger en prisklemme, hvornår TDC anses for at have iværksat en 
sådan, og hvad konsekvensen heraf er. Markedsafgørelserne giver i mod-
sætning til den almindelige konkurrencelovgivnings ex post-vurderinger 
ikke mulighed for i en konkret tilsynssag at inddrage en skønsmæssig 
vurdering af, om en konstateret prisklemme konkret har haft en konkur-
renceskadelig effekt i markedet. 
 
I relation til TDC’s henvisning til telelovens § 46, stk. 2, bemærkes, at 
denne bestemmelse og de deri indeholdte kriterier efter Erhvervsstyrel-
sens vurdering alene vedrører betingelserne for, hvornår Erhvervsstyrel-
sen kan fastsætte en forpligtelse vedrørende prisklemmer i en markedsaf-
gørelse. Bestemmelsen er således ikke anvendelig ved bedømmelsen af 
konkrete tilsynssager. Disse skal som nævnt ovenfor bedømmes efter 
markedsafgørelserne, der udtømmende gør op med, hvornår TDC har 
iværksæt en prisklemme i strid med selskabets forpligtelser. 
 
5. Klagevejledning 
Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, 
Slotsholmsgade 12, 1216 København K, tlf.: 33 92 33 50, e-mail: 
tkn@evm.dk.  
 
En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Er-
hvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen.  
 
Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgø-
relse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal be-
tales et gebyr på kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Tele-
klagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Christoffer Kjældgaard Giwercman 
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Bilag 1: lovgrundlag mv.  
 
TDC er i medfør af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2013 på 
engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) pålagt en forplig-
telse om ikke at opretholde prisklemmer, jf. telelovens 41, stk. 2, nr. 5, jf. 
§ 46.  
 
§ 41. I forbindelse med afgørelser, som IT- og Telestyrelsen træffer i hen-
hold til § 40, stk. 1, skal IT- og Telestyrelsen pålægge udbydere med en 
stærk markedsposition, jf. § 40, en eller flere forpligtelser. IT- og Telesty-
relsen fastsætter i den enkelte afgørelse omfanget af forpligtelserne.    
 
Stk. 2, nr. 5. Forpligtelser som anført i stk. 1 kan omfatte:  
- 
5) Priskontrol jf. § 46. 
- 
§ 41. Ved forpligtelse til priskontrol forstås en forpligtelse til, at udbyde-
ren med en stærk markedsposition skal opfylde krav til prissætningen, 
som fastsættes i en markedsafgørelse i henhold til § 41, stk. 1. 
 
Stk. 2. Forpligtelse som nævnt i stk. 1 kan pålægges, hvis en markedsana-
lyse viser, at en udbyder med en stærk markedsposition som følge af util-
strækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt 
højt niveau eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugeren.  
 
§ 52. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette 
afsnit og regler udstedt i medfør heraf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


