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Organisering af kabel-tv-aktiviteter i TDC A/S 
Med en selskabsmeddelelse af 16. maj 2013 offentliggjorde TDC A/S 
(herefter TDC), at selskabet vil reorganisere visse dele af sin danske for-
retning. Det fremgår af meddelelsen, at reorganiseringen bl.a. indebærer, 
at en række forretningsområder i YouSee vil blive organiseret sammen 
med de tilsvarende funktioner i TDC i ”Consumer, Operations og Chan-
nels”.  
 
TDC har orienteret Erhvervsstyrelsen om ovennævnte reorganisering, 
herunder hvorledes selskabet konkret vil organisere dets kabel-tv-
aktiviteter. 
 
TDC har bl.a. oplyst, at der oprettes en selvstændig enhed – YouSee Net-
co A/S - som er engrosenhed i TDC-koncernen. YouSee Netco har ejer-
skabet til kabel-tv-nettet, men forventes at outsource selve den tekniske 
operationelle drift af kabel-tv-nettet til TDC Operations. Detailsalget af 
tjenester baseret på kabel-tv-nettet vil blive varetaget af TDC Detail base-
ret på indkøb af de engrosprodukter, som aftages af YouSee Netco.  
  
Telelovens § 51 
Efter telelovens1 § 51, stk. 1, må udbydere af offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester ikke inden for samme retlige enhed 
drive sine kabel-tv-net og øvrige offentlige elektroniske kommunikati-
onsnet, hvis udbyderen 

1. har særlige rettigheder på telekommunikationsområdet, 
2. indtager en, hvad der efter konkurrenceloven svarer til, domine-

rende stilling på en væsentlig del af det samlede marked for of-
fentlige elektroniske kommunikationsnet eller offentlige telefoni-
tjenester og 

3. driver et kabel-tv-net, som er etableret på grundlag af særlige eller 
eksklusive rettigheder inden for samme geografiske område 

 

                                                 
1 Jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester med 

senere ændringer. 
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Bestemmelsen er udtryk for en direkte implementering i dansk ret af art. 
8 i Europa-Kommissionens direktiv 2002/77/EF. Art. 8, stk. 1, har føl-
gende ordlyd: 
 
”Hver medlemsstat sikrer, at ingen virksomhed, der udbyder offentlige 
elektroniske kommunikationsnet, lader sit kabel-tv-net drive af samme 
retlige enhed, som det anvender til sit andet offentlige elektroniske kom-
munikationsnet, når virksomheden: 

a) kontrolleres af den pågældende medlemsstat eller har særlige ret-
tigheder, og 

b) indtager en dominerende stilling på en væsentlig del af fællesmar-
kedet med hensyn til udbud af offentlige elektroniske kommuni-
kationsnet og/eller offentligt tilgængelige telefonitjenester, og 

c) driver et kabel-tv-net oprettet på grundlag af særlige eller eksklu-
sive rettigheder i samme geografiske område.” 

 
Det fremgår af lovbemærkningerne til § 51, stk. 1, at der med ”særlige 
rettigheder” som nævnt i stk. 1, nr. 1, ”sigtes til teleselskaber, der fortsat 
nyder godt af visse særlige rettigheder, som de har haft eller fået tildelt på 
et tidligere, ikke-liberaliseret marked, uanset at der efterfølgende er sket 
en fuld liberalisering af det samme marked.” 
 
Det fremgår videre af bemærkningerne, at ”Europa-Kommissionen har 
tidligere (foreløbigt) oplyst, at den anså det daværende Tele Danmark 
A/S for, på tidspunktet for det tidligere direktivs ikrafttræden den 30. juli 
1999, at være i besiddelse af særlige rettigheder, som defineret i det tidli-
gere direktiv. Kommissionen oplyste desuden, at det forhold, at situatio-
nen eventuelt efterfølgende har ændret sig, efter Kommissionens opfattel-
se ikke fritager Danmark fra forpligtelsen til at gennemføre i dansk ret di-
rektivet om retlig adskillelse i forhold til det daværende Tele Danmark.” 
 
Telestyrelsens afgørelse af 29. september 2000 
§ 51 er en indholdsmæssig videreførelse af § 92 i den daværende lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.  
 
I medfør af denne bestemmelse traf den daværende Telestyrelse den 29. 
september 2000 afgørelse om, at Tele Danmark A/S (nu TDC) var omfat-
tet af bestemmelsen i § 92, stk. 1, om at udbydere af offentlige telenet el-
ler teletjenester ikke inden for samme retlige enhed må drive kabel-tv-net 
og øvrige offentlige telenet, idet det var styrelsens vurdering, at selskabet 
opfyldte betingelserne herfor. Telestyrelsen henviste i den forbindelse 
bl.a. til bemærkningerne til den daværende lovs § 92, som – ligesom be-
mærkningerne til den gældende lov – henviste til, at Kommissionen på 
tidspunktet for det tidligere direktivs ikrafttræden den 30. juli 1999 anså 
Tele Danmark A/S for at være i besiddelse af de særlige rettigheder som 
defineret i direktivet.  
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Erhvervsstyrelsens vurdering 
TDC’s reorganisering af selskabets kabel-tv-aktiviteter har givet Er-
hvervsstyrelsen anledning til at vurdere fortolkningen af telelovens § 51.  
 
Bestemmelsen er som nævnt baseret på art. 8 i direktiv 2002/77/EF. Der 
er tale om et Kommissionsdirektiv, der således er vedtaget af Kommissi-
onen. Rådet og dermed medlemsstaterne har derfor i sin tid ikke været 
involveret i at drøfte og forhandle direktivet. Erhvervsstyrelsen er derfor 
ikke i detaljer bekendt med baggrunden og bevæggrundene for direktivet.  
Som tidligere nævnt, har Telestyrelsen derfor tidligere søgt Kommissio-
nens fortolkning af bestemmelse, og i lyset af TDC’s reorganisering har 
Erhvervsstyrelsen fundet anledning til på ny at konsultere Kommissionen 
om fortolkningen af art. 8 og har ved brev af 27. august 2013 stillet 
Kommissionen en række spørgsmål herom.  
 
Erhvervsstyrelsen har indledningsvis spurgt Kommissionen, om art. 8 
gælder for teleselskaber, som ikke nyder godt af særlige rettigheder og 
ikke har gjort dette i lang tid. Erhvervsstyrelsen henviser i den forbindel-
se til, at TDC (tidligere Tele Danmark) som følge af liberaliseringen af 
det danske telemarked i 1996 ikke har haft særlige rettigheder i 17 år. 
TDC er heller ikke længere kontrolleret af den danske stat, da selskabet 
blev fuldt privatiseret i 1998.  
 
Uanset ovenstående spørgsmål har Erhvervsstyrelsen endvidere spurgt til 
sondringen mellem ”net” og ”tjenester”, jf. at bestemmelsen i direktivets 
art. 8 (og telelovens § 51) handler om, at driften af kabel-tv-net og andre 
offentlige elektroniske kommunikationsnet under de angivne forudsæt-
ninger ikke må ske inden for samme retlige enhed (Erhvervsstyrelsens 
understregning). 
 
Kommissionens tjenestegrene (DG Competition) har ved vedlagte brev af 
26. september 2013 svaret, at de på baggrund af Erhvervsstyrelsens be-
skrivelse ikke anser art. 8 for at finde anvendelse i forhold til TDC, ”as 
TDC is not controlled by the Danish State and does not benefit from spe-
cial rights”. I øvrigt anfører Kommissionen, at den er enig med Erhvervs-
styrelsen i, at elektroniske kommunikationstjenester udbudt via kabel-tv-
net kan udbydes af den samme retlige enhed, som udbyder andre offentli-
ge elektroniske kommunikationstjenester (Erhvervsstyrelsens understreg-
ning). 
 
På baggrund af Kommissionens udtalelse er det Erhvervsstyrelsens vur-
dering, at telelovens § 51 ikke er til hinder for den af TDC beskrevne re-
organisering af selskabets kabel-tv-aktiviteter alene af den grund, at be-
tingelsen i lovens § 51, stk. 1, nr. 1, om, at der skal være tale om en ud-
byder, der har særlige rettigheder på telekommunikationsområdet, ikke 
kan anses for opfyldt. 
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Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at Kommissionens seneste udtalelse 
skal forstås således, at bestemmelsen i direktivets art. 8 og dermed telelo-
vens § 51 skal fortolkes i lyset af den tidsmæssige horisont, siden det op-
rindelige direktivs vedtagelse, og at der således skal tages hensyn til, at 
der i den aktuelle situation er gået 17 år, siden TDC havde særlige rettig-
heder, og at selskabet således heller ikke længere kan siges at nyde godt 
af disse i den forstand, at § 51 finder anvendelse. 
 
Erhvervsstyrelsen skal i forlængelse heraf for god ordens skyld under-
strege, at TDC i forbindelse med organiseringen og driften af sine kabel-
tv-aktiviteter selvsagt skal overholde de regler, der gælder for selskabet 
som udbyder med stærk markedsposition, jf. Erhvervsstyrelsens mar-
kedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for bredbåndstilslut-
ninger.  

 
Erhvervsstyrelsen foretager sig herefter ikke yderligere i sagen.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Bøjen Larsen 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


