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Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b 

 

Erhvervsstyrelsen har den 27. oktober 2015 sendt udkast til markedsanalyse på 

marked 3a og marked 3b i høring. Telenor skal først og fremmest anerkende at 

Erhvervsstyrelsens markedsanalyser er af ganske høj kvalitet. Erhvervsstyrelsen 

kommer i analyserne godt rundt i hjørnerne af bredbåndsmarkederne og Telenor er 

enig i den overordnede konklusion om, at TDC fortsat er SMP-udbyder på det 

nationalt afgrænsede marked.  

 

Både markedsanalyserne og Erhvervs- og Vækstministeriets tidligere udsendte 

konkurrenceredegørelse på bredbåndsmarkedet tegner således et helt entydigt 

billede af TDC som en markant dominerende vertikalt integreret udbyder, der med sit 

ejerskab af adskillige infrastrukturer samt køberkraft på indholdsområdet er naturlig 

genstand for regulering.       

 

Telenor skal nedenfor afgive selskabets bemærkninger.  

 

Fsva. M3a og M3b, afsnit 1.3 ”Det danske bredbåndsmarked i internationalt 

perspektiv” 

Telenor skal kvittere for at Erhvervsstyrelsen i modsætning til tidligere 

bredbåndsmarkedsanalyser har valgt at medtage data, der illustrerer udviklingen på 

bredbåndsmarkedet set i et internationalt perspektiv. Figur 2 viser, at Danmark stadig 

ligger i den absolut høje ende af skalaen, når de tidligere statsmonopolselskabers 

markedsandele sammenlignes mellem de 28 EU lande. Det er stadig kun Luxembourg, 

Cypern og Estland der overgår Danmark. Telenor finder det bekymrende, at det endnu 

ikke er lykkedes via den sektorspecifikke konkurrenceregulering, at få en bedre placering.  
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Telenor bemærker i øvrigt at Erhvervsstyrelsen med figur 3 har valgt at medtage data, 

der viser hvor stor markedsandel TDC har på markedet for kobbernet-

bredbåndsabonnementer (75%). Telenor bekendt har Erhvervsstyrelsen ikke i nyere tid 

offentliggjort en opgørelse over markedsandelene på kobbermarkedet, idet 

Erhvervsstyrelsen for nogle år siden valgte at fjerne en halvårlig opgørelse heraf fra den 

publicerede telestatistik. Telenor savner imidlertid, at Erhvervsstyrelsen som led i 

markedsanalysen viser udviklingen over de seneste år (mindst tre år), således at det kan 

konstateres hvorvidt TDC’s markedsandel bevæger sig i den ene eller anden retning, og 

således at det kan vurderes hvorledes markedsandelene alt andet lige vil udvikle sig i den 

nærmeste fremtid. Det bør være et af de væsentligste nøgletal i denne sammenhæng. 

Umiddelbart er Telenor af den erindring, at 75% markedsandel er en stigning fra tidligere 

offentliggjorte opgørelser, hvilket vil sige at TDC har øget deres markedsandel i 

kobbermarkedet uanset at TDC er reguleret på netop dette marked med henblik på 

fremme af konkurrence. Det bør give anledning til bekymring hos Erhvervsstyrelsen, og 

ikke blot hos markedets øvrige aktører. At TDC i det samlede bredbåndsmarked taber 

markedsandele kan tilskrives de ”udefrakommende” infrastruktur-ejeres udrulning, idet 

det i hvert fald ikke sker på baggrund af øget tjenestebaseret konkurrence på hverken 

kobber, Coax eller fiber. Men eftersom konkurrencen fra den alternative infrastruktur sker 

uafhængigt af Erhvervsstyrelsens regulering af TDC, må det konkluderes at effekten af 

Erhvervsstyrelsens regulering har været relativt begrænset (tjenesteudbydernes 

markedsandele har været faldende).  

 

Erhvervsstyrelsen anfører i øvrigt i afsnit 1.3, at TDC’s høje markedsandel på det samlede 

bredbåndsmarked i høj grad kan tilskrives TDC’s ejerskab af kabel-nettet. Telenor er enig 

heri, men finder ikke at den omstændighed hænger særligt godt sammen med at 

Erhvervsstyrelsen i praksis har valgt at afholde sig fra at regulere TDC’s kabel tv net. 

 

Fsva. M3a og M3b, afsnit 2.3.7 ”Sammenfatning” 

Erhvervsstyrelsen har i afsnit 2.3 fokus på ”afgrænsning af det geografiske marked” og 

sammenfatter delkonklusionerne i afsnit 2,3.7, hvor det bl.a. konkluderes at ”der ikke er 

tilstrækkelige geografiske forskelle i konkurrenceforholdene til, at der bør foretages en 

geografisk opdeling af markedet” ligesom det anføres at ”analysen af priserne viser, at 

konkurrencepresset fra de alternative selskaber ikke har resulteret i, at TDC agerer 

anderledes i de pågældende områder”.  Telenor er enig i disse vurderinger og dermed 

også enig i Erhvervsstyrelsens konklusion om, at engrosmarkedet for lokal netadgang 

”skal afgrænses som ét samlet nationalt marked”.  
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Fsva. M3a og M3b, afsnit 2.4.7 ”Sammenfatning” 

Uagtet Erhvervsstyrelsen konkluderer at markederne skal afgrænses til ét nationalt 

marked, finder Erhvervsstyrelsen at der i en række postnummerområder er afvigelser i 

infrastrukturkonkurrencen i forhold til resten af markedet, og at dette kan indikere ”et 

behov for, at der i afgørelsen foretages en differentiering af forpligtelserne mellem 

forskellige områder”. Erhvervsstyrelsens analyse viser således, at TDC i en række 

postnumre har en markedsandel på mindre end 40 %, og at alternative infrastrukturer er 

årsagen hertil. Telenor er enig, i at TDC tilsyneladende i en række postnumre har en 

markedsandel under det retningsgivende ”SMP-niveau” på 40 %, og at alternativ parallel 

infrastruktur er til stede for over 75 % af husstandene i de pågældende postnumre, men 

Telenor er ikke enig i at de givne og analyserede forudsætninger og omstændigheder 

giver anledning til at overveje differentiering i reguleringen. Erhvervsstyrelsen nævner 

ganske vist ikke specifikt, hvilke forpligtelser Erhvervsstyrelsen i givet fald vil lade 

differentiere de enkelte postnumre imellem, men Telenor vil gerne advare kraftigt mod at 

særligt priskontrol-forpligtelsen bliver berørt af en evt. differentiering, idet resultatet af en 

differentiering alene vil få den konsekvens af tjenesteudbyderne på TDC’s net bliver 

yderligere marginaliseret i markedet (som bekendt er tjenesteudbydernes samlede 

markedsandele allerede nedadgående). Derudover konstaterer Erhvervsstyrelsen selv i 

markedsanalysen, at der slet ikke, eller kun i yderst begrænset omfang, er engrosadgang 

for tjenesteudbyderne på de alternative infrastrukturejeres infrastrukturer (være sig fiber 

eller coax), hvorfor tjenesteudbyderne ikke har noget reelt alternativ til TDC’s netværk. I 

øvrigt er det væsentligt for tjenesteudbyderne, herunder Telenor, at der er adgang til et 

nationalt dækkende netværk. Alternativet er et fremtidigt bredbåndsudbud der i bedste 

fald skal sammenstykkes af et kludetæppe af forskellige infrastrukturer med forskellige 

systemer og interfaces mv, i værste fald at de enkelte postnumre må undvære et 

konkurrerende udbud fra tjenesteudbydere, men i stedet må ”leve” med monopol og 

duopol afhængigt af om den enkelte husstand dækkes af et eller flere infrastrukturer i den 

pågældende postnummer, hvor regulering er slækket som følge af ”differentiering”.  

 

Det er i øvrigt Telenors vurdering, at TDC i vid udstrækning må forventes at skrue ned for 

NGA-udbygning i områder, hvor der allerede er anden infrastruktur tilstede, uanet om det 

er TDC’s egen overlappende infrastruktur eller en anden infrastrukturejers infrastruktur. 

Denne vurdering bekræftes i øvrigt flere steder i Erhvervsstyrelsens egen analyse. Det må 

på den baggrund forventes, at der fremadrettet næppe vil komme flere postnumre med 

en stor grad af parallel infrastruktur, som begge kan imødekomme fremtidens behov for 

høje båndbredder. 
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Fsva. M3a og M3b, afsnit 3.5.3.2.2 ”Pair bonding” 

Erhvervsstyrelsen anfører nederst i dette afsnit at ”selskaberne er (…) interesserede i 

produktet, men angiver samtidig, at den nuværende prissætning er en barriere for 

anvendelse af produktet – til trods for at prissætningen er udformet i overensstemmelse 

med ønskerne fra de samme selskaber”. Telenor skal gøre Erhvervsstyrelsen opmærksom 

på, at dette afsnit er unødigt unuanceret. Den rette sammenhæng er af Erhvervsstyrelsen 

mere korrekt og dækkende beskrevet i udkast til LRAIC-afgørelse af 7. september 2015, 

hvoraf det fremgår at der enten kunne holdes fast i den ”rigtige prissætning” og dermed 

accepteres en betydelig risiko for prisklemmer i forbindelse med TDC’s udbud af bredbånd 

baseret på pair bonding, eller man kunne gå efter en korrigeret prissætning, der stillede 

udbyderne mere lige i konkurrencen med TDC.  Det var netop i lyset af, at TDC’s 

detailpriser ikke viste sig at afspejle, om bredbåndsprodukterne var produceret på 

almindelig vis (på ét kobberpar) eller produceret via pair bonding (to kobberpar), at der 

var behov for at ændre holdning til prissætningen. Hvis ikke en ellers nok så rimelig 

prissætning blev ændret for pair bondings vedkommende, så ville TDC være eneste 

udbyder af bredbånd produceret via pair bonding, og dette ville ske med prisklemmer som 

resultat. LRAIC-arbejdsgruppen erklærede sig således enig med styrelsen i, at en uniform 

prissætning var/er nødvendig.  

 

Fsva. spørgsmålet på side 111 hhv. 109 i M3a og M3b    

Erhvervsstyrelsen stiller spørgsmålet: ”Erhvervsstyrelsen beder (…) branchen om at vurdere 

behovet for at opretholde en forpligtelse for TDC til at give netadgang til nationalt opsamlede 

virtuelle produkter (den contendede version af VULA og BSA). Branchen bedes i den 

forbindelse i givet fald begrunde et sådant behov, herunder med en beskrivelse af, hvorfor 

alternative muligheder for transport ikke er tilstrækkeligt.” 

  

[Svaret herpå eftersendes] 

 

Fsva. M3a og M3b afsnit 3.7.1.4 ”TDC’s leveranceforhold”  

Telenor skal anbefale, at Erhvervsstyrelsen ser på mulighederne for at pålægge 

forpligtelse om SLA og mulighed for kompensation i de situationer, hvor TDC’s Columbine 

(herunder netinfo) ikke leveres med de KPI-mål for oppetider, som TDC forpligtes til at 

stille i udsigt (oppetid på 99,99 % er ikke for meget at forlange af så vitale systemer). 

Telenor har senest i august oplevet nedbrud og markante udfald i 

systemtilgængeligheden. Dette resulterer i massiv brug af manuelle ressourcer for at rette 

op på udfordringerne (eksempelvis ved manuel gennemførelse af ordrer). Dertil kommer 
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den store gene, som bliver påført alle de kunder, der ønskes oprettet i en sådan ustabil 

periode og som ikke umiddelbart kan hjælpes af service-enhederne, idet organisationen 

naturligt nok ikke er gearet til at håndtere daglige nedbrud i så vitale dele af systemerne. 

Udfordringerne er beskrevet ganske dækkende på side 143-144 (M3a) hhv. side 141-142 

(M3b). Det er Telenors klare indtryk, at TDC vil kunne blive betydeligt bedre til at sikre at 

lignende situationer ikke gentager sig, hvis blot TDC er pålagt egentlige forpligtelser om 

systemers oppetider samt processer, der sikrer varsling fra TDC’s side forud for tiltag, der 

risikerer at give anledning til ustabilitet (eksempelvis nye IT-releases) samt sikrer højeste 

prioritering mhp løsning, hvis uheldet skulle være ude og systemerne fejler. Derudover 

skal TDC naturligvis være underlagt bods- og kompensationsforpligtelser, der sikrer at 

TDC efterlever forpligtelserne.  

 

Fsva. M3a og M3b afsnit 3.7.2.1.1. ”Equivalence of Input (EoI) – Equivalence of 

Output (EoO)” 

Det fremgår sidst i afsnittet, at det “følger (…) af henstillingen, at den nationale 

tilsynsmyndighed bør beslutte ikke at pålægge eller opretholde regulerede engrospriser, 

hvor tilsynsmyndigheden ved samme foranstaltning pålægger forpligtelser om ikke-

diskriminering, som er i overensstemmelse med EoI, samt hvor en række andre nærmere 

fastsatte betingelser er til stede.” Telenor skal hertil anføre, at Telenor finder det 

besynderligt at man på den ene side kan forestille sig at man pålægger TDC forpligtelse 

om EoI pga store problemer med forskelsbehandling på bredbåndsmarkedet, mens man 

samtidig vælger at deregulere engrosprisreguleringen og dermed udsætter samme 

bredbåndsmarked for en betydelig risiko for en forværring af konkurrencen. Ideen om at 

man alene kan pålægge EoI som en effektiv forpligtelse mod diskrimination, hvis man 

samtidig belønner den der diskriminerer ved at fjerne prisreguleringen savner umiddelbart 

mening. På de præmisser anser Telenor desværre EoI for værende udelukket på det 

danske bredbåndsmarked, og det uanset at der er mange forhold der taler for indførelse 

af EoI. 

 

Fsva. M3a og M3b afsnit 3.9.4 ”Tjenestebaseret konkurrence” 

Det fremgår af afsnittet at ”Et andet forhold, som er centralt for tjenestebaserede 

selskaber, er, at selskaberne har mulighed for at skabe positive indtjeningsmarginer, når 

de sælger bredbånd på detailmarkedet. Erhvervsstyrelsens analyse viser, at 

tjenestebaserede selskaber med en markedsandel på minimum 15 pct. med de 

nuværende engros- og detailpriser har mulighed for at opnå en positiv margin. Resultatet 

er dog følsomt over for ændringer i detailprisniveauet. Det er derfor vigtigt fortsat at have 
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fokus på de tjenestebaserede selskabers muligheder for at kunne deltage i konkurrencen 

og samtidig operere med positive marginer.” 

 

Telenor er naturligvis enig med Erhvervsstyrelsen i, at det er centralt for tjenestebaserede 

selskaber, at der er mulighed for positive indtjeningsmarginer. Imidlertid finder Telenor 

det en anelse irrelevant for analysen af dette væsentlige forhold, at Erhvervsstyrelsen 

henviser til at tjenestebaserede selskaber med mere end 15 % i markedsandel kan opnå 

en positiv margin. Der findes ikke længere nogle tjenestebaserede selskaber der er i 

nærheden af 15 % i markedsandel. Telenor har haft mere end 15 % i markedsandel, men 

dette ligger desværre flere år tilbage. Derudover henviser Erhvervsstyrelsen til at 

konklusionen om denne positive margin for det fiktive selskab er baseret på de på 

tidspunktet for markedsanalysens udarbejdelse gældende detail- og engrospriser, og at en 

reduktion i detailprisniveauet på 10 % vil fjerne den positive margin (jf. M3a s. 162). 

Telenor skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på en ny udbyder i det danske 

bredbåndsmarked, der netop har lanceret priser, der alt andet lige forværrer 

konkurrencemargin-casen i Erhvervsstyrelsens markedsanalyse. Erhvervsstyrelsen bør 

opdatere konkurrencemarginanalysen med de nye detailpriser ifm kommende 

markedsafgørelse).    

 

 

- o 0 o - 

 

Telenor har ikke yderligere bemærkninger til Erhvervsstyrelsens markedsanalyse på M3a 

og M3b af 27. oktober 2015. I det omfang styrelsen måtte have supplerende spørgsmål til 

ovenstående, står Telenor naturligvis til rådighed. 

 

 

Venlig hilsen 

Telenor A/S 

 

 

Kenneth Jarnit 


