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Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbin-
delse solgt til private: 50 Mbit/s 
 
TDC har iværksat en prisklemme i strid med selskabets priskontrolforpligtelse 
på henholdsvis engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) 
og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår mas-
seforhandlede produkter (marked 3b) (herefter markedsafgørelserne).  
 
TDC er i afsnit 4.5.4 i markedsafgørelserne pålagt en forpligtelse om ikke at 
iværksætte prisklemmer.  Som led i Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn ud-
valgte styrelsen i afgørelse af 18. december 2017 bl.a. følgende slutbrugerpro-
dukt som flagskibsprodukt: Fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 
Mbit/s.  
 
1. Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer hermed i medfør af telelovens1 § 52 afgørelse om, at 
TDC straks skal sikre, at TDC (YouSee) ikke iværksætter en prisklemme i strid 
med selskabets priskontrolforpligtelse på marked 3a og marked 3b på følgende 
slutbrugerprodukt:  
   

 YouSee Bredbånd via fiber, 50 Mbit/s. 
 
Såfremt TDC vælger at hæve slutbrugerprisen for derigennem ikke længere at 
iværksætte priskonkurrence, der resulterer i en prisklemme, skal prissætningen 
som minimum bringes i overensstemmelse med konkurrenternes slutbruger-
prissætning på sammenlignelige produkter. 

 
TDC skal senest tirsdag den 3. april 2018, kl. 12.00 meddele Erhvervsstyrelsen, 
hvordan selskabet lever op til styrelsens afgørelse.  
 
2. Sagens omstændigheder    
Det fremgår af markedsafgørelserne, at der eksisterer en prisklemme, hvis 
TDC’s detailpris for et flagskibsprodukt ikke er tilstrækkelig til at dække en 
lige så effektiv konkurrents samlede omkostninger fastlagt med udgangspunkt i 
TDC’s omkostninger og justeret for stordriftsfordele, ved at sælge og levere 
flagskibsproduktet.  
 

                                                      
1 Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektronisk kommunikationsnet og –tjenester med 

senere ændringer. 
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Det fremgår endvidere af markedsafgørelserne, at TDC skal have iværksat den 
priskonkurrence, der har ført til prisklemmen, for at TDC har handlet i strid 
med selskabets priskontrolforpligtelse. Såfremt TDC møder en konkurrents 
prissætning af et tilsvarende produkt, vil TDC således ikke have handlet i strid 
med selskabets prisklemmeforpligtelse.    
 
Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC A/S har iværksat en pris-
klemme på flagskibsproduktet: YouSee Bredbånd via fiber, 50 Mbit/s, baseret 
på følgende engrosinput: rå fiber. Flagskibsproduktet udbydes af TDC’s forret-
ningsenhed YouSee.    
 
TDC har haft lejlighed til at kommentere et udkast til denne afgørelse i perio-
den fra den 13. marts til den 19. marts 2018.   
 
2.1 Eksistens af prisklemme  
Erhvervsstyrelsens undersøgelse er sket med udgangspunkt i det værktøj til 
brug for prisklemmetilsynet, som indgår som bilag 5 til markedsafgørelserne af 
17. august 2017, og som senest er opdateret til brug for nærværende afgørelse. 
 
Erhvervsstyrelsen har vedlagt et bilag med indtastninger og beregningsresulta-
ter fra værktøjet, jf. bilag 1. 
 
YouSees månedlige slutbrugerabonnementspris (listepris) pr. den 7. marts 2018 
for YouSee Bredbånd via fiber, 50 Mbit/s, er 269 kroner pr. måned inklusiv 
moms. Hertil skal der inkluderes indtjening fra tillægstjenester på [] kroner 
pr. måned. Der føres for nuværende ingen kampagne for det pågældende flag-
skibsprodukt. 
 
I gennemsnit er der omkostninger til slutbrugeroprettelse på [] kroner, som 
fordeles ud over kundelevetiden på [] måneder. YouSee tilbyder et trådløst 
modem gratis, hvorfor omsætning herfra ikke indgår i vurderingen af, om der 
er iværksat en prisklemme. 
 
Alt i alt resulterer YouSees prissætning af flagskibsproduktet i en gennemsnit-
lig pris pr. måned for hele kundelevetiden på [] måneder på [] kroner in-
klusiv moms. Det er denne pris, der danner baggrund for vurdering af, hvorvidt 
TDC har iværksat en prisklemme. 
 
I og med at den beregnede konkurrencemargin er negativ med [] om året for 
flagskibsproduktet, eksisterer der en prisklemme på følgende produkt: 
 

 YouSee bredbånd via fiber, 50 Mbit/s. 
 

2.2 Iværksættelse af priskonkurrence    
Det fremgår af markedsafgørelserne, at TDC må møde priskonkurrencen på re-
levante, sammenlignelige bredbåndsprodukter på slutbrugermarkedet. TDC kan 
derfor prissætte udpegede flagskibsprodukter, så de matcher alternative telesel-
skabers tilbud på slutbrugermarkedet, der i deres struktur er tilsvarende for så 
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vidt angår fx indhold, kvalitet, geografisk udbredelse og tidsmæssig udstræk-
ning af en eventuel prisnedsættelse. I markedsafgørelserne er det fastlagt, at det 
enkelte flagskibsprodukt, der testes, enten baseres på kobber- eller fiberplatfor-
men med hertil hørende forskellige engrosomkostninger. Heraf følger det efter 
Erhvervsstyrelsens vurdering, at såfremt et alternativt selskabs detailprodukt 
skal anses sammenligneligt med et flagskibsprodukt, skal produkterne anvende 
samme teknologi, dvs. enten kobber hhv. fiber. 
 
For at kunne vurdere, om TDC møder konkurrencen, har Erhvervsstyrelsen 
først undersøgt, om der findes relevante produkter – det vil sige produkter, der 
er sammenlignelige med flagskibsproduktet – som prissættes på niveau med el-
ler lavere end YouSee Bredbånd via fiber, 50 Mbit/s.  
 
Erhvervsstyrelsen overvåger løbende slutbrugerpriserne på en række bred-
båndsprodukter, og på baggrund af den løbende overvågning kan styrelsen kon-
statere, at ét detailprodukt udbudt af Stofa via fiber: ”Stofa bredbånd via fiber 
50 Mbit/s” pr. den 7. marts 2018 prissættes lavere end YouSee Bredbånd via fi-
ber, 50 Mbit/s. 
 
Endvidere har [] til og med den [] prissat et [] lavere end YouSee 
Bredbånd via fiber, 50 Mbit/s. Som oplyst TDC i e-mail af 28. februar 2018, 
har TDC derfor, frem til den [] for selskabets flagskibsprodukt YouSee 
Bredbånd via fiber, 50 Mbit/s, mødt priskonkurrencen fra []. [] prissæt-
ning af produktet er nu ændret, således at prisen er højere end YouSees pris for 
50 Mbit/s via fiber.    
 
Vurdering af sammenlignelighed med alternative selskabers detailprodukter 
På baggrund af Erhvervsstyrelsens overvågning af slutbrugerpriserne har sty-
relsen som nævnt ovenfor fundet ét fiberprodukt, der vurderes relevant i for-
hold til vurdering af sammenlignelighed. For dette produkt gælder det imidler-
tid, at fordi Stofa bredbånd via fiber 50 Mbit/s ikke har samme geografiske ud-
bredelse som YouSee Bredbånd via fiber, 50 Mbit/s, er produktet ikke sam-
menligneligt.  
 
Samlet set har Erhvervsstyrelsen derfor ikke fundet relevante sammenlignelige 
produkter prissat ligesom eller lavere end YouSee Bredbånd via fiber, 50 
Mbit/s.  
 
TDC’s høringssvar af 19. marts 2018  
TDC har i selskabets høringssvar af 19. marts 2018 anført, at TDC er af den 
opfattelse, at TDC møder konkurrencen i markedet, og at der derfor ”ikke fore-
ligger en (ulovlig) prisklemme.”. Til selskabets høringssvar har TDC vedlagt 
selskabets notat af 23. februar 2018, der argumenterer for, at TDC er berettiget 
til at møde konkurrencen på tværs af platforme.  
 
TDC har til selskabets høringssvar også vedhæftet en oversigt, der gennemgår 
priser markedsført af en række alternative selskaber, der anvender forskellige 
underliggende platforme til deres produktudbud. Med henvisning hertil har 
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TDC anført, at selskabet er af den opfattelse, at alternative selskabers prissæt-
ning er lavere end TDC’s prissætning af flagskibsproduktet. 
 
TDC afviser derfor i selskabets høringssvar, at TDC har iværksat en pris-
klemme for YouSee Bredbånd via fiber, 50 Mbit/s.   
   
 
3. Begrundelse   
TDC er i medfør af markedsafgørelserne af 17. august 2017 pålagt en forplig-
telse om ikke at iværksætte prisklemmer på en række på forhånd udvalgte 
”flagskibsprodukter”. Forpligtelsen har til formål at sikre, at TDC ikke begræn-
ser konkurrencen på markedet til skade for vækst og innovation. 
 
Erhvervsstyrelsen har konstateret, at der for YouSee Bredbånd via fiber, 50 
Mbit/s, eksisterer en prisklemme, og at TDC har iværksat priskonkurrencen, 
der har ført til prisklemmen, jf. gennemgangen heraf ovenfor i afsnit 2. Flag-
skibsproduktet er udvalgt ud fra kriterier fastlagt i markedsafgørelsen for at 
sikre, at produktet er af særlig betydning for konkurrencen. Det følger heraf, at 
TDC’s manglende efterlevelse af forpligtelsen til ikke at iværksætte en pris-
klemme for flagskibsproduktet vil kunne skade konkurrencen på bredbånds-
markedet.  
 
Særligt i forhold til TDC’s mulighed for at møde priskonkurrencen skal styrel-
sen henvise til, at der med prisklemmetilsynet foretages en individuel test af det 
relevante flagskibsprodukt baseret på det relevante engrosinput. Alle flagskibs-
produkter udpeges med afsæt i en underliggende engrosplatform (dvs. enten 
kobber eller fiber) og hertil hørende engrosinput. Heraf følger det, at TDC’s 
mulighed for at møde priskonkurrencen, hvor der konstateres en prisklemme, 
kun omfatter tilfælde, hvor TDC møder priskonkurrencen på et sammenligne-
ligt detailprodukt fra et alternativt selskab. Et alternativt selskabs detailprodukt 
skal for at være sammenligneligt anvende samme teknologi, dvs. enten kobber 
hhv. fiber. Det er styrelsens opfattelse af hovedhensynet bag prisklemmetilsy-
net i modsat fald ville blive undermineret eller i yderste konsekvens fortabes, 
såfremt TDC fx for fiberprodukter var berettiget til at møde alternative selska-
bers prissætning af kobberprodukter. TDC ’s høringssvar af 19. marts 2018 gi-
ver ikke Erhvervsstyrelsen anledning til at revurdere, at TDC’s mulighed for at 
møde priskonkurrencen forudsætter, at det alternative selskabs detailprodukt 
anvender samme teknologi. Erhvervsstyrelsen skal for god ordens skyld hen-
vise til Erhvervsstyrelsen svar til TDC herom af 17. januar 2018.  
 
TDC henviser i selskabets høringssvar af 19. marts 2018 til en række detailpro-
dukter fra alternative selskaber. Størstedelen af de produkter, TDC henviser til, 
er ikke fiberprodukter. Herudover henviser TDC til en række af fiberprodukter, 
der enten har lavere hastighed eller højere pris, og som er derfor ikke er rele-
vante i forhold til at møde konkurrencen. Fra TDC’s høringssvar resterer såle-
des et fiberprodukt. Produktet er allerede vurderet i afgørelsesudkastet sendt til 
TDC den 13. marts 2018. Erhvervsstyrelsen fastholder vurderingen af, at dette 
produkt ikke har samme geografiske udbredelse og derfor ikke er sammenlig-
neligt.  
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Det er på baggrund af ovenstående Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC har 
handlet i strid med forpligtelsen i markedsafgørelserne til ikke at iværksætte 
prisklemmer.  
 
4. Klagevejledning 
Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Toldboden 2, 
8800 Viborg, tlf.: 72 40 56 00, e-mail: tkn@naevneneshus.dk. 
 
En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Erhvervs-
styrelsen har truffet denne afgørelse.  
 
Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse 
nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et ge-
byr på 4.000 kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Be-
løbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Silas Uttenthal Nørbjerg 


