
Vedr.: Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder 

 

Hiper fremsender hermed selskabets kortfattede kommentarer til ovennævnte høring. Hiper 

lancerede på det danske marked den 14. december 2015, og timingen af lanceringen har gjort det 

vanskeligt for selskabet at udarbejde et mere fyldestgørende høringssvar. Vi nøjes derfor med at 

knytte følgende overordnede betragtninger til analyserne på Marked 3a og Marked 3b. 

 

Aktører bag infrastrukturbaseret konkurrence 

Hiper savner at analysen forholder sig mere detaljeret til de aktører, der er med til at drive den 

infrastrukturbaserede konkurrence på det danske bredbåndsmarked. Specifikt er det Hipers 

opfattelse, at det stort set udelukkende er energiselskaber, som i nævneværdig grad investerer i 

infrastruktur, der bidrager til konkurrencen på markedet for bredbånd til private. 

Hiper så gerne, at en markedsanalyse også beskæftigede sig med, hvorfor der i meget ringe grad er 

andre typer investorer, som tror på et fornuftigt afkast ved at investere i infrastruktur til 

bredbåndsmarkedet i Danmark. 

 

Åbne vs. lukkede net 

Hiper savner at analysen forholder sig til, hvordan markedet udvikler sig ift. fordelingen mellem åbne 

og lukkede infrastrukturer. Det er Hipers opfattelse, at der siden seneste markedsafgørelse ikke er 

sket en positiv udvikling i retning af flere åbne net, der kan medvirke til at skabe øget konkurrence 

på retailprodukter og -priser. 

Hiper er bekymrede for, at den regionale udbredelse af fiber på lukkede netværk i det lange løb ikke 

vil betyde øget konkurrence på båndbredder og priser, så længe netværkene er lukkede, og det 

dermed udelukkende er infrastrukturejeren, som definerer de afsatte retailprodukter. 

Ydermere savner Hiper, at analysen forholder sig til, hvorfor der er så stor variation i konkurrencen 

på forskellige åbne infrastrukturer. Nærmere bestemt savner Hiper, at analysen forholder sig til, 

hvorfor konkurrencen på xDSL må siges at være til stede, mens der næsten ingen eller slet ingen 

konkurrence har været på infrastrukturer som coax og fiber, selv om disse i princippet også har 

været åbne. Hiper ser gerne en nærmere analyse af forskelle på og eventuelle årsagssammenhænge 

mellem de enkelte infrastrukturer og de bagvedliggende regulatoriske omstændigheder. 

 

Geografiske markedsforskelle 

Hiper påpeger, at der i en undersøgelse af geografiske markedsforskelle og eventuel afledt 

regulering bør ses meget nøje på, om en lavere markedsandel for TDC i et givent område er 

forbundet med reelle ændringer i den lokale konkurrencesituation. 

Hiper påpeger endvidere, at enhver form for deregulering i geografisk afgrænsede områder 

forudsigeligt vil skabe en duopol-lignende situation, hvor det alene er TDC og ejeren af den 

dominerende infrastruktur i området, som vil være i reel konkurrence. Dette må formodes at skade 

konkurrence på længere sigt. 



 

Prisudvikling og konkurrencesituation 

Hiper opfordrer til, at en analyse af prisudvikling og konkurrence ikke fokuserer for ensidigt på, at 

prisen for et produkt på X Mbit er faldet Y procent over en årrække. Efter Hipers opfattelse vil en 

reel og sund konkurrence afspejles i, at der både sker et pres på prispunkterne i nedadgående 

retning og båndbredderne i opadgående retning. 


