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Christian Poulsen

Fra: Postkasse MAR

Sendt: 16. december 2015 14:24

Til: Tina Aaen Jensen; Christian Poulsen

Emne: VS: Orientering om høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder

 
  

Fra: Christel Machholdt Arnstedt [mailto:CHM@kfst.dk]  
Sendt: 16. december 2015 13:32 
Til: Postkasse MAR 
Cc: 1 - KFST DS; 1-DEP OM2 (enhedspostkasse); Nanna Vejen Snitkjær; Søren Bo Rasmussen 
Emne: VS: Orientering om høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder 
 

Til Erhvervsstyrelsen 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder. 

  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. 

De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed. 

  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil først og fremmest rose Erhvervsstyrelsen for at have fokus på området og 

arbejdet med at følge udviklingen. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har følgende bemærkninger: 

 

Marked 3a og 3b 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er enig i, at vilkår for nedadgang er vigtige i relation til at sikre god og effektiv 

konkurrence på markeder, der er præget af udbydere med stærk markedsposition, således det sikres, at der er 

ensartede konkurrencevilkår på markedet. 

 

Erhvervsstyrelsens afgørelse påpeger, at double play med tv er i det produkt i markedet med størst vækst. Dermed 

er tv blevet et vigtigt konkurrenceparameter på telemarkedet. Samtidig viser afgørelsen, at der er en negativ 

konkurrencemargin for alternative selskaber på dette produkt, samt at selskaberne har vanskeligt ved at få de 

nødvendige indholdsrettigheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder dette problematisk.  

 

Når det er sagt, så bemærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også, at Erhvervsstyrelsen i afgørelsen har fokus 

på vilkårene for nye tiltag i markedet, OTT, som på sigt kan vise sig at være et konkurrencedygtigt alternativ til flow 

tv – i det omfang det ikke allerede er det.  

 

Erhvervsstyrelsen nævner TDC frekvensomlægning i 2016. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen noterer, at denne 

omlægning endnu kun vil gælde for individuelle husstande. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens holdning, at 

omlægningen også bør gælde for kollektive kunder, og at det vil være hensigtsmæssigt med et krav om en 

overgangsordning, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høringssvar af 25. juni 2014 på Høring over udkast til 

delafgørelse vedrørende netadgangen til TDC’s kabel-tv-net. Men styrelsen har noteret sig, at YouSee på FDA’s 

konference i oktober oplyste, at YouSee i 2016 vil gå i dialog med de kollektive kunder om behovet for 

frekvensomlægning. 

 

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forventning, at TDC frekvensomlægning vil få en positiv effekt på 

konkurrencen på telemarkedet, ikke mindst set i lyset af, at TDC synes at udvise en vis tilbageholdenhed med 

investeringer i kobbernettet, der pt reelt er konkurrenternes eneste adgang til markedet. 

 

Sluttelig bemærkes rent faktuelt, at SE’s opkøb af Stofa først blev godkendt i 2013. 
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Marked 4 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsendte den 5. oktober 2014 høringssvar til Erhvervsstyrelsens høring om 

udkast til markedsundersøgelse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet (marked 4). Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen har ikke nye bemærkninger. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke herudover bemærkninger til høringerne. 

 

Med venlig hilsen 

 
Christel Machholdt Arnstedt 
Fuldmægtig/Head of Section 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/  

Danish Competition and Consumer Authority 

Direkte +45 4171 5071 

E-mail chm@kfst.dk  

   

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Tlf. +45 4171 5000  

   
Vi arbejder for velfungerende markeder.  

 

 

Fra: Tine Meyer [mailto:timepe@erst.dk]  
Sendt: 27. oktober 2015 14:59 
Til: Postkasse MAR 
Emne: Orientering om høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder 
 
Høring over udkast af 27. oktober 2015 til analyser på de tre bredbåndsmarkeder 
  
Erhvervsstyrelsen har den 27. oktober 2015 sendt udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder i høring: 
 

• Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a). 

• Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 
3b). 

• Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4). 
 
Høringen har til formål at sikre, at alle interesserede udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester får 
mulighed for at fremkomme med bemærkninger, og at Erhvervsstyrelsen tager hensyn til disse eventuelle 
bemærkninger i forbindelse med, at der træffes endelig afgørelse. 
 

Eventuelle høringssvar bedes sendt til postmar@erst.dk og skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest onsdag 
den 16. december 2015. 
  
Høringsmaterialet kan findes på følgende link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58883 
 

 

Med venlig hilsen 
 
Tine Meyer 
Chefkonsulent 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Tele og Privacy 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 3529 1000 
Direkte: +45 3529 1260 
E-mail: timepe@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
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ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

 
  


