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 1. Indledning  
 

 

 

   
 

1.1. Baggrund 

Erhvervsstyrelsen er påbegyndt arbejdet med markedsundersøgelserne af bred-
båndsmarkederne og sender hermed produktmarkedsafgrænsningerne for en-
grosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a), engrosmarkedet 
for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produk-
ter (marked 3b), og engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast 
sted (marked 4) i høring. Vedlagt ses en oversigt, der viser hvordan de konkrete 
engrosprodukter i medfør af produktmarkedsafgrænsningerne efter Erhvervssty-
relsens vurdering fordeles på de tre bredbåndsmarkeder. 
 
Baggrunden for at gennemføre en separat høring over afgrænsningerne af pro-
duktmarkederne er, at Kommissionen i oktober 2014 har vedtaget en ny henstil-
ling om relevante markeder, der afløser Kommissionens henstilling om relevan-
te markeder fra 2007. Siden 2007 er der sket en betydelig teknologisk udvikling 
på alle platforme. Det har resulteret i betydelige ændringer i udformningen af de 
engrosprodukter, selskaberne benytter. Blandt andet på den baggrund har Kom-
missionen fundet behov for at revidere den hidtidige måde at betragte markeds-
opdelingen mellem de tre bredbåndsengrosmarkeder på.  
 
Det skal bemærkes, at beskrivelsen af detailmarkedet for bredbånd og de geo-
grafiske afgrænsninger af de pågældende engrosmarkeder ikke behandles i dette 
dokument, men vil være genstand for høring i forbindelse med, at udkast til 
markedsanalyser sendes i høring. 
 
Erhvervsstyrelsen forventer, at de kommende høringer over udkast til markeds-
analyser og udkast til markedsafgørelser vil finde sted i henholdsvis juni 2015 
og november 2015, således at høringerne over markedsafgørelser er afsluttet ved 
udgangen af 2015. 
 
Inden markedsundersøgelser af bredbåndsmarkederne blev sat i gang, har Er-
hvervsstyrelsen identificeret en række emner, der skal behandles i regi af mar-
kedsundersøgelserne. Med henblik på at sikre, at der forud for de egentlige mar-
kedsundersøgelser er en åben proces med inddragelse af branchen, blev styrel-
sens overvejelser vedrørende disse emner sendt i høring i november 2014. Bran-
chen har således haft mulighed for at få et indblik i og afgive bemærkninger til 
Erhvervsstyrelsens indledende overvejelser vedrørende afgrænsningerne af 
bredbåndsmarkederne.  Erhvervsstyrelsen har i det følgende inddraget branchens 
bemærkninger vedrørende markedsafgrænsningerne, og i afsnit 4 redegøres der 
for, hvordan styrelsen har adresseret disse bemærkninger. 
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1.2. Kommissionens henstilling  

Udgangspunktet for afgrænsningen af 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), og engrosmarkedet for 
netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4), skal tages i Kommissio-
nens henstilling af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder1 
samt den medfølgende ”Explanatory Note”2. Henstillingen erstatter den tidligere 
henstilling om relevante markeder fra 2007, som dannede udgangspunktet for de 
seneste markedsundersøgelser af bredbåndsmarkederne. 
 
Kommissionen har med den nye henstilling haft behov for at revidere den hidti-
dige måde at betragte markedsopdelingen mellem de tre bredbåndsmarkeder på, 
og dermed ændre i karakteristika for og grænser mellem de tidligere definerede 
markeder – engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (det tidligere 
marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (det tidligere marked 5) 
og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (det tidligere 
marked 6). 
 
Det betyder for eksempel, at den hidtidige praksis med at skelne mellem en-
grosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, engrosmarkedet for bred-
båndstilslutninger og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kreds-
løb på baggrund af deres fysiske henholdsvis ikke-fysiske egenskaber ikke læn-
gere er retningsgivende, blandt andet fordi udviklingen af bredbåndsinfrastruk-
tur (primært NGA-net) og -produkter har bevirket, at de tidligere grænser mel-
lem markederne udviskes. 
 
Med den nye henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder anskuer 
Kommissionen først og fremmest engrosmarkederne fra en horisontal betragt-
ning baseret på netværkstopologi og faktisk anvendelse. Det betyder, at særligt 
to forhold er af betydning for måden at afgrænse de nye markeder på. 
 
For det første er det afgørende, om trafikudvekslingen sker lokalt eller centralt i 
nettet.  
 
For det andet er det afgørende, om trafikken knytter sig til privat- eller er-
hvervskunder (masseforhandlede produkter vs. produkter af særlig kvalitet).  
 
Det vil således ikke længere være afgørende, hvorvidt der er tale om en fysisk 
eller virtuel adgang, som det er tilfældet efter den tidligere markedsopdeling, 
hvor netop det forhold har betydning for afgrænsningen mellem engrosmarkedet 
                                                           
1 Jf. Kommissionens henstilling af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for 

den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunika-
tionsnet og -tjenester.  

2 Explanatory Note Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product 
and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in ac-
cordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regula-
tory framework for electronic communications networks and services.  
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for fysisk netværksinfrastrukturadgang og engrosmarkedet for bredbåndstilslut-
ninger. 
 
Kommissionen har på den baggrund udpeget følgende engrosbredbåndsmarke-
der som egnede til forhåndsregulering: 
 
”Marked 3: a) Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted 

b) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så 

vidt angår masseforhandlede produkter 

 

Marked 4: Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted” 

 
Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted omtales som ”marked 3a” og 
engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår massefor-
handlede produkter, omtales som ”marked 3b”, mens engrosmarkedet for netad-
gang af særlig kvalitet på et fast sted omtales som ”marked 4”, jf. dets nummer i 
Kommissionens henstilling om relevante markeder.  
 
Ifølge Kommissionen er der overordnet set overensstemmelse mellem engros-
markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang og engrosmarkedet for lokal 
netadgang på et fast sted (marked 3a), mellem engrosmarkedet for bredbåndstil-
slutninger og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt 
angår masseforhandlede produkter (marked 3b) samt mellem engrosmarkedet 
for terminerende segmenter af faste kredsløb og engrosmarkedet for netadgang 
af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4). 
 
  



 

PRODUKTAFGRÆNSNING AF ENGROSMARKEDET FOR LOKAL NETADGANG PÅ 
ET FAST STED (MARKED 3A) OG ENGROSMARKEDET FOR CENTRAL NETADGANG 

7  
 

 

2. Produktafgrænsning af engros-
markedet for lokal netadgang på 
et fast sted (marked 3a) og en-
grosmarkedet for central netad-
gang på et fast sted, for så vidt 
angår masseforhandlede produk-
ter (marked 3b) 
 

2.1. Slutbrugerkrav og selskabernes forretningsmodeller 

Et grundlæggende krav til de engrosprodukter, der er omfattet af marked 3a og 
3b, er, at de giver mulighed for, at engroskunden kan tilvejebringe et detailpro-
dukt, hvorigennem data kan både sendes og modtages mellem slutbrugerens net-
termineringspunkt og engroskundens net. Det vil sige, at engroskunden skal 
kunne producere en bredbåndstjeneste, der giver detailkunden mulighed for bå-
de up- og download af datatrafik. 
 
Engrosproduktet skal endvidere give mulighed for at etablere en forbindelse, 
hvorpå der er mulighed for håndtering af flere indholdstjenester, herunder priori-
tering af datastrømme, ligesom det er et krav, at det er muligt for engroskunden 
at specificere kvalitet, herunder kapacitet, svartid og stabilitet. 
 
Endelig er det et krav, at der er mulighed for at opgradere kvaliteten. 
 
Derudover skal engrosproduktet understøtte, at de enkelte bredbåndsforbindelser 
kan adskilles og de enkelte slutbrugere kan identificeres, således at data kan ad-
skilles mellem slutbrugerne. Dette kan ske gennem en ren fysisk løsning ved leje 
af den fysiske accesinfrastruktur eller gennem en logisk løsning, det vil sige ac-
cesinfrastruktur indeholdende en software-baseret løsning. 
 
Teleselskaber, der ønsker at udbyde sådanne bredbåndstjenester på slutbruger-
markedet, kan vælge at basere deres udbud på anvendelse af fysiske eller virtu-
elle forbindelser på en given infrastruktur.   
 
Anvendelse af fysiske forbindelser giver engroskunden mulighed for at tilkoble 
sit eget udstyr til denne infrastruktur og dermed via en sådan forbindelse tilbyde 
bredbåndstjenester til slutbrugeren. Den virtuelle adgang er karakteriseret ved, at 
engroskunden netop ikke får adgang til den fysiske infrastruktur. I stedet udby-
der engroskunden bredbåndstjenester via adgang til virtuelle forbindelser og ne-
tejerens eller en anden engrosudbyders udstyr. Med nogle varianter af de virtuel-
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le forbindelser opnår engroskunden desuden tilsvarende muligheder, som hvis 
der havde været tale om adgang til den fysiske infrastruktur. 
 
Et teleselskab, der har opbygget en vis kundebase kan have fordel i at investere i 
eget transmissionsudstyr og opsamle trafikken lokalt i nettet, dvs. tæt på slut-
brugeren (på en central). Dette vil specielt være forretningsmæssigt interessant i 
tæt befolkede områder, hvor der er mange slutbrugere til at dække investerings-
omkostningerne. Med eget transmissionsudstyr på den rå fysiske infrastruktur, 
har teleselskabet den fulde kontrol over forbindelsen til slutbrugeren, og selska-
bet har mulighed for på egen hånd og uafhængig af infrastrukturudbyderen at 
fastsætte kvalitet, hastigheder, fejlrette mv. Det vil samtidig være muligt for te-
leselskabet at reducere omkostningerne til infrastrukturudbyderen og i mange 
tilfælde opnå en større margin, idet et øget kundegrundlag giver mulighed for at 
opnå stordriftsfordele.  
 
TDC’s opgradering af kobberaccesnettet til et højhastighedsnet (NGA-net) kræ-
ver, at transmissionsudstyret placeres endnu tættere på slutbrugeren end på cen-
tralen, dvs. i et såkaldt fremskudt indkoblingspunkt. I praksis har det vist sig, at 
det ikke er lønsomt for de alternative teleselskaber at etablere sig så decentralt i 
nettet med egen infrastruktur ud til – og eget udstyr i – det fremskudte indkob-
lingspunkt. Med introduktionen af vectoring vil en sådan etablering tillige være 
teknisk umuligt, idet en og samme udbyder skal stå for DSLAM-varetagelsen. 
Derfor kan andre udbydere ikke samtidig opsætte eget udstyr med henblik på at 
anvende rå kobberforbindelser, som passerer denne DSLAM. 
 
De alternative teleselskaber er i dag i stedet sikret adgang til at aftage et virtuelt 
netadgangsprodukt (VULA) med opsamling på centralen. Produktet giver sel-
skaberne en høj grad af kontrol og således mulighed for at tilbyde bredbåndstje-
nester med tilsvarende frihedsgrader som der opnås, når tjenesterne er baseret på 
fysiske netadgangsprodukter, men uden at skulle foretage de store investeringer, 
det ville kræve at etablere sig endnu mere decentralt, i de fremskudte indkob-
lingspunkter.  
   
Alternativt  kan et teleselskab vælge at opsamle bredbåndstrafikken på et regio-
nalt eller nationalt niveau. Selskabets investeringsomkostninger vil da være be-
tydelig lavere end ved de ovenfor skitserede løsninger, da selskabet kan ”nøjes” 
med at opsamle trafikken ét eller få steder i nettet. Denne løsning vil derfor være 
forretningsmæssig interessant i tyndt befolkede områder og for selskaber med en 
lille kundemasse. Da det alternative teleselskab således aftager et engrosprodukt, 
hvori engrosudbyderens transmissionsstrækninger indgår, har selskabet begræn-
set kontrol over forbindelsen til slutbrugeren, og selskabets mulighed for at dif-
ferentiere sit detailudbud fra konkurrenternes, begrænses. 
 
Udgangspunktet for Kommissionens henstilling og for nærværende markedsaf-
grænsning er således, at selskabernes forskellige forretningsmodeller og størrel-
se samt demografiske forskelle (befolkningstæthed) betyder, at der er behov for 
forskelligartede engrosprodukter, der i sidste ende kan anvendes til at udbyde 
ensartede bredbåndsprodukter og -tjenester på detailmarkedet.  
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Nedenfor produktafgrænses således de to markeder 3a og 3b. Engrosprodukter 
på marked 3a giver mulighed for høj grad af kontrol, men samtidig forudsættes 
betydelig fysisk tilstedeværelse med eget udstyr og med deraf følgende behov 
for investeringer. Engrosprodukterne på marked 3b giver mulighed for at tilve-
jebringe et landsdækkende udbud uden samme forudsætning om fysisk tilstede-
værelse og deraf følgende investeringer i eget udstyr, men i modsætning til mar-
ked 3a har engroskunden ikke de samme frihedsgrader i forhold til produktud-
buddet på detailmarkedet.  
 
Nedenstående produktafgrænsning afspejler dette behov for at afgrænse flere 
engrosmarkeder, med dertil hørende produkter, der afhængig af selskabernes 
forretningsmodel giver mulighed for at tilvejebringe bredbåndstjenester på de-
tailmarkedet. 
 

2.2. Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted 

(marked 3a) 

2.2.1 Produkter omfattet af det tidligere engrosmarked for fysisk net-
værksinfrastrukturadgang 

Erhvervsstyrelsen foretog i 2012 en undersøgelse og analyse af engrosmarkedet 
for fysisk netværksinfrastrukturadgang (det tidligere marked 4). I den forbindel-
se afgrænsede styrelsen det konkrete relevante marked. Markedet blev på det 
tidspunkt afgrænset til at omfatte ubundtet adgang via kobber- og fibernet.  
 
Som anført ovenfor, er der overordnet set overensstemmelse mellem det hidtidi-
ge engrosmarked for fysisk netværksinfrastrukturadgang og marked 3a. 

2.2.2 Kommissionens beskrivelse af markedet for lokal netadgang på et 
fast sted 

Kommissionen konstaterer i Explanatory Note, afsnit 4.2.2.1, side 42, at marke-
det for lokal netadgang på et fast sted primært består af fysiske engrosprodukter, 
der giver mulighed for transmission af bredbåndstjenester til slutbrugerne: 
 
”At present the WLA [Wholesale Local Access] market primarily consists of 

physical or passive access products enabling transmission of internet and relat-

ed data services.”  
 
Kommissionen konstaterer samtidig, at de seneste års praksis har vist et behov 
for at pålægge adgang til virtuelle adgangsprodukter, enten hvor det ikke er 
økonomisk eller teknisk muligt at anvende adgang til den fysiske infrastruktur, 
eller hvor det ikke er muligt at gennemføre en opgradering af nettet samtidig 
med, at der fastholdes adgang til et fysisk engrosprodukt.  
 
På baggrund af dette finder Kommissionen det hensigtsmæssigt også at omfatte 
virtuelle produkter på nærværende marked, når disse produkter besidder egen-
skaber, der tilsvarer eller kan sammenlignes med de vigtigste elementer ved de 
fysiske produkter. 
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I Kommissionens Explanatory Note, afsnit 4.2.2.1, side 43, fremgår det: 
 
”However, in situations where fibre physical unbundling is not technically or 

economically feasible or where the implementation of SLU unbundling [copper 
sub-loop unbundling] would impede the realisation of the full benefits of VDSL2 

vectoring (see section 4.4.2.2), NRAs have been mandating virtual access prod-

ucts as a more proportionate remedy without prejudice to future technological 

developments which may allow physical unbundling under appropriate condi-

tions. 

 

Against this background, it appears appropriate also to include access based on 

non-physical or virtual products in the WLA market when they exhibit funcional-

ities equivalent or comparable to the key features of physical unbundling.” 

2.2.3 Kerneegenskaber 

På baggrund af Kommissionens beskrivelse af engrosmarkedet for lokal netad-
gang på et fast sted bør de produkter, der tilhører markedet have en række fælles 
egenskaber. Disse egenskaber indebærer efter Erhvervsstyrelsens vurdering, at 
adgangen sker lokalt, at engroskunden har en høj grad eller fuld kontrol over 
forbindelsen til slutbrugeren, og at forbindelsen skal være tjenesteuafhængig og 
uncontended. Nedenfor uddybes, hvad der videre bør forstås ved disse egenska-
ber. 

2.2.3.1 Lokal netadgang 

Adgang på lokalt niveau er karakteriseret ved, at opsamlingen af trafikken sker i 
et samtrafikpunkt, der er tæt på slutbrugeren i modsætning til regional eller nati-
onal opsamling af trafik.   
 
Engroskunden kan herefter transportere trafikken videre til et punkt mere cen-
tralt i nettet via eget net eller via et andet teleselskabs net. Den videre transport 
af trafikken til et punkt mere centralt i nettet falder imidlertid som udgangspunkt 
uden for afgrænsningen af engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted. 

2.2.3.2 Kontrol over forbindelsen 

Kontrol over forbindelsen indebærer, at engroskunden har rådighed over forbin-
delsen til slutbrugeren. 
 
Engroskunden opnår dermed større fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af 
tjenester og produkter, end hvis engroskunden kan benytte sig af et produkt med 
mere begrænset kontrol. 
 
Ved en fysisk forbindelse har engroskunden fuld rådighed over forbindelsen, 
kan bestykke den med eget valgt udstyr og dermed opnå fuld frihed til selv at 
træffe beslutninger vedrørende forbindelsen til slutbrugeren. 
 
I forhold til virtuelle forbindelser indebærer det, at engroskunden – uden dog at 
have den fulde kontrol – får en rådighed, der giver mulighed for at overvåge og 
udføre fejlretning på forbindelsen. Endvidere får engroskunden mulighed for at 
fastsætte og ændre parametre for eksempel i forhold til ”Quality of Service” og 
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hastighed. Engroskunden kan således ikke opnå den fulde kontrol som ved fysi-
ske forbindelser, men vil dog med de anførte parametre have en høj grad (dvs. 
tilnærmelsesvis samme grad) af kontrol over forbindelsen til slutbrugerne. 

2.2.3.3 Tjenesteuafhængighed 

Kravet om, at forbindelsen skal være tjenesteuafhængig, indebærer, at engros-
kunden ikke er begrænset i sit tjenesteudbud som følge af systemtekniske for-
hold, som nettet potentielt kan indebære.  
 
Engroskunden vil dermed i mindst muligt omfang være begrænset i overførin-
gen af trafikken og behandlingen af de anvendte tjenester.  
 
Med tjenesteuafhængighed får engroskunden således i vid udstrækning mulig-
hed for selv at træffe beslutninger om – og dermed differentiere – sit tjenesteud-
bud i forhold til andre konkurrerende udbydere af bredbåndstjenester. Engros-
kunden vil således kunne udvikle tjenester baseret på egne strategiske overvejel-
ser om forretningspotentialet for givne kundegrupper, geografiske områder etc.    

2.2.3.4 Uncontended forbindelse 

Kravet om, at forbindelsen skal være uncontended, indebærer, at forbindelsen 
mellem nettermineringspunktet hos slutbrugeren og samtrafikpunktet er tilegnet 
den pågældende slutbruger og således ikke er delt mellem flere3.  
 
Engroskunden vil i forhold til fysiske forbindelser i sagens natur have rådighed 
over den fulde forbindelse mellem nettermineringspunktet hos slutbrugeren og 
samtrafikpunktet og dermed mulighed for efterfølgende at anvende forbindelsen, 
så den er uncontended. 
 
I forhold til virtuelle forbindelser skal engroskunden opnå en på forhånd aftalt 
og specificeret kapacitet med mulighed for på samme måde at anvende forbin-
delsen, så den er uncontended. 
 
Med en uncontended forbindelse får engroskunden mulighed for selv at styre 
graden af udnyttelse (contention), herunder disponere over kapaciteten i forbin-
delsen, i udbuddet af tjenester til slutbrugerne. Engroskunden har således mulig-
hed for selv at beslutte, om der eksempelvis alene skal tilknyttes en enkelt slut-
bruger, der dermed får den samlede kapacitet (uncontended udnyttelse), eller om 
der skal tilknyttes flere slutbrugere (contended udnyttelse). 

                                                           
3 At en forbindelse er uncontended betyder, at kapaciteten i forbindelsen ikke er delt mellem flere brugere. 

I modsætning hertil er contendede forbindelser. At en forbindelse er contended betyder, at data for en gi-
ven slutbruger overføres via en eller flere flaskehalse sammen med data fra flere andre slutbrugere. Det 
indebærer en form for statistisk multipleksering, hvor udbyderen af bredbåndsforbindelser kan overføre 
data fra mange enkeltforbindelser og samtidigt spare kapacitet, idet alle slutbrugerne ikke bruger maksi-
mal kapacitet samtidigt. Konsekvensen heraf er dog en risiko for, at forbindelsen ikke kan understøtte en 
angiven kapacitet hele tiden. 
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2.2.3.5 Sammenfatning af kerneegenskaber på engrosmarkedet for lokal net-
adgang på et fast sted 

Sammenfattende er engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted således 
karakteriseret ved at omfatte fysiske og virtuelle engrosprodukter med høj grad 
af kontrol og store frihedsgrader, som giver engroskunden mulighed for at kun-
ne udvikle og udforme detailprodukterne efter egne strategiske overvejelser etc. 
For at opnå disse frihedsgrader kræves samtidig en omfattende fysisk tilstede-
værelse med eget udstyr, dvs. at engroskunden skal være til stede på centralen 
eller mere decentralt på et fremskudt indkoblingspunkt. 
 
Det er ikke afgørende, hvorvidt engrosproduktet reelt bliver handlet mellem te-
leselskaberne på det danske marked, men derimod hvorvidt det kan produceres 
på en måde, som lever op til ovenstående kerneegenskaber. Det indebærer, at 
forbindelser, som et teleselskab producerer til sin egen slutbrugervirksomhed, er 
en del af det relevante produktmarked, uanset om forbindelsen efterspørges af 
og afsættes til eksterne engroskunder eller ej. Det betyder, at et teleselskabs in-
terne afsætning også er omfattet af markedet. En tjeneste, som det i praksis ikke 
er muligt at tilbyde adgang til eller købe, kan derimod ikke være en del af det 
relevante produktmarked. 

2.2.4 Vurdering af de forskellige platforme 

Erhvervsstyrelsen har fundet anledning til inden for rammerne af denne mar-
kedsafgrænsning at foretage en nærmere undersøgelse af, om følgende platfor-
me er omfattet af engrosmarkedet: 
 

• Kobbernet 
• Fibernet 
• Kabel-tv-net 
• Trådløse net 

2.2.5 Kobbernet 

Kobbernet er den infrastruktur, som hyppigst anvendes til at levere fastnettele-
foni, bredbåndstjenester og faste kredsløb til slutbrugere på det danske telemar-
ked. Kobbernet er i dag omfattet af markedet for fysisk netværksinfrastrukturad-
gang.  
 
Lokal netadgang betyder, når der er tale om kobbernet, at trafikken opsamles af 
engroskunden på en central eller et punkt tættere på slutbrugerens adresse, ty-
pisk et fremskudt indkoblingspunkt. 

2.2.5.1 Fysiske forbindelser 

I kobbernet er der mulighed for som engroskunde at aftage en fysisk forbindelse 
– det vil sige den ”rå” fysiske kobberforbindelse – der herefter skal bestykkes 
med det relevante transmissionsudstyr (DSLAM) for at kunne anvendes til at 
levere bredbåndstjenester på detailmarkedet. 
 
Når engroskunden får adgang til den ”rå” fysiske kobberforbindelse, lejer sel-
skabet i praksis adgang til at benytte den kobberledning, som strækker sig fra 
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nettermineringspunktet på en slutbrugeradresse til det punkt i nettet, hvor 
DSLAM’en er placeret. I kobbernet kræves det, at DSLAM’en er placeret for-
holdsvis tæt på slutbrugeradressen, for at der kan etableres en tilfredsstillende 
forbindelse, og således er DSLAM’en altid placeret på en central eller endnu 
tættere på slutbrugeren i et fremskudt indkoblingspunkt.  
 
Da det som beskrevet ovenfor, er engroskunden selv, der opsætter transmissi-
onsudstyret, når der er tale om en fysisk forbindelse, er det således en forudsæt-
ning, at engrosproduktet opsamles lokalt. Kriteriet om lokal opsamling er såle-
des opfyldt (lokal netadgang).  
 
Det forhold, at det er engroskunden, der bestykker den rå kobberinfrastruktur 
med eget transmissionsudstyr, indebærer, at der opnås en kontrol over den en-
kelte accesforbindelse, hvormed engroskunden har mulighed for eksempelvis at 
overvåge forbindelsen og foretage ændringer som følge af slutbrugerens ændre-
de behov, fx ønsket båndbredde (kontrol over forbindelsen). 
 
Den fysiske adgang til kobbernet giver samtidig engroskunden den fulde rådig-
hed over forbindelsen, som derfor er uncontended i sin natur (uncontended for-
bindelse). Det betyder samtidig, at engroskunden ikke har nogen begrænsninger 
i forhold til, hvilke tjenester han ønsker at stille til rådighed for slutbrugerne, og 
dermed giver den lokale fysiske adgang engroskunden mulighed for at differen-
tiere sig på detailmarkedet i forhold til sine konkurrenter (tjenesteuafhængig-
hed). 
  
Rådigheden over transmissionsudstyret medfører således i sagens natur, at de 
øvrige kriterier om kontrol, tjenesteuafhængighed og uncontention er opfyldt. 
Det skyldes, at disse egenskaber netop tilvejebringes gennem transmissionsud-
styret. 

2.2.5.2 Virtuelle forbindelser 

Foruden den fysiske adgang, er det i kobbernet desuden muligt at opnå en virtu-
el adgang. Virtuel adgang har hidtil alene tjent som en mulighed for selskaber, 
der ville gå på kompromis med flere kontrol- og kvalitetsparametre, mod til 
gengæld ikke selv at skulle foretage store investeringer i infrastruktur og trans-
missionsudstyr. Gennem de seneste år er der imidlertid sket en teknologisk ud-
vikling, som har betydet, at det i dag er muligt at få adgang til et virtuelt engros-
produkt, der i vid udstrækning har samme funktionalitet og egenskaber, som kan 
opnås via rådighed over det fysiske produkt. Som beskrevet i afsnittet om sel-
skabernes forretningsmodeller ovenfor, har NGA-udviklingen i forhold til kob-
bernet medført, at en efterspørgsel efter sådanne produkter som substitut for den 
fysiske kobberforbindelse er til stede.  
 
Adgang til virtuelle forbindelser, der på den måde udgør en substitut til fysiske 
forbindelser, sker ved, at engroskunden udover adgang til opsamling af trafik 
tillige får en separat adgang til visse kontrolfunktioner i netejerens DSLAM. 
Engroskunden bestykker således ikke selv den ”rå” fysiske forbindelse med ud-
styr. Fra DSLAM’en fører engroskunden selv eller via tredjepart typisk på basis 
af en lejet rå fiber trafikken videre i nettet. Overdragelsen af trafikken sker via 
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en ethernet-grænseflade. Adgangen indebærer, at engroskunden er til stede på 
centralen eller tættere på slutbrugeren (på et fremskudt indkoblingspunkt), hvor 
DSLAM’en er placeret. Kriteriet om lokal netadgang er derfor opfyldt (lokal 
netadgang). 
 
Da forbindelsen til slutbrugeren er den samme som ved adgang til fysiske for-
bindelser, og engroskunden endvidere har adgang til kontrolfunktioner i 
DSLAM’en, får engroskunden muligheder svarende til de muligheder, der er 
ved opsætning af egen DSLAM – dvs. mulighed for at kontrollere forbindelsen 
til slutbrugeren, herunder at overvåge forbindelsen, foretage fejlretning og æn-
dre slutbrugerens hastigheder (kontrol over forbindelsen). På samme måde får 
engroskunden mulighed for selv at træffe beslutninger om – og dermed differen-
tiere – sit tjenesteudbud, som hvis engroskunden havde tilsluttet sin egen 
DSLAM (tjenesteuafhængighed). Kriterierne om kontrol og tjenesteuafhængig-
hed er således opfyldt også for det virtuelle engrosprodukt, der opsamles lokalt. 
 
På kobberplatformen er accesdelen af nettet opbygget som et punkt-til-punkt net 
og udgør derfor en uncontended forbindelse ud til den enkelte slutbruger (i mod-
sætning til backbonenettet, hvor slutbrugerne deles om kapaciteten). Da engros-
kunden tillige har direkte adgang til opsamling af trafik på DSLAM’en, har en-
groskunden selv kontrol over udnyttelsesgraden videre bagud i nettet. I det om-
fang DSLAM’en er placeret på et fremskudt indkoblingspunkt, men engroskun-
den opsamler trafikken på den bagvedliggende central, vil forbindelsen til slut-
brugeren fortsat være uncontended, når transporten af trafikken på denne stræk-
ning sker på basis af en lejet rå fiber (bestykket med engroskundens eget ud-
styr). Kriteriet om, at virtuelle forbindelser er uncontendede, er opfyldt (uncon-
tended forbindelse). 
 
Det betyder, at lokal adgang til virtuelle forbindelser på afgørende områder op-
fylder de samme kerneegenskaber som en lokal adgang til fysiske forbindelser 
via kobber og således kan opfattes som værende substituerbart hermed. 
 
Der kan også forekomme virtuelle produkter, som ikke i bogstavelig forstand er 
uncontended, og disse produkter vil derfor i udgangspunktet falde uden for nær-
værende marked. Der kan imidlertid forekomme tilfælde, hvor sådanne produk-
ter må placeres på marked 3a, idet produkterne er umiddelbart sammenlignelige 
med de uncontendede lokalt opsamlede virtuelle produkter.  
 
Det gælder fx tilfælde, hvor engroskunden opsamler et contended virtuelt pro-
dukt på centralen. Transporten fra DSLAM’en på det fremskudte indkoblings-
punkt til centralen vil oftest være baseret på Ethernet-protokollen. Imidlertid vil 
såvel strækningen mellem slutbrugerens nettermineringspunkt og DSLAM’en på 
det fremskudte indkoblingspunkt som strækningen mellem det fremskudte ind-
koblingspunkt og den bagvedliggende central i nogle tilfælde være af en sådan 
kvalitet (på grund af konfigurering og dimensionering i forhold til den faktiske 
anvendelse), at et sådant produkt er umiddelbart sammenligneligt med et uncon-
tended virtuelt produktet. Som følge heraf må sådanne contendede virtuelle pro-
dukter efter Erhvervsstyrelsens vurdering skulle placeres på marked 3a, når tra-
fikken herfra opsamles lokalt. 
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2.2.5.3 Konklusion 

Sammenfattende er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at såvel adgang til fysiske 
forbindelser i kobberbaserede accesnet som til virtuelle forbindelser over det 
kobberbaserede accesnet opfylder de kerneegenskaber, der er kendetegnende for 
produkterne, der tilhører dette marked. Der findes en reel efterspørgsel efter så-
danne engrosprodukter leveret via kobberinfrastrukturen, og produkterne afsæt-
tes på det danske marked.  
 
På den baggrund er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at kobbernet er omfattet af 
engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted. 

2.2.6 Fibernet 

Fibernet er gennem de seneste år blevet en udbredt platform til levering af bred-
båndstjenester, fastnettelefoni og faste kredsløb til slutbrugere og indgår i dag på 
markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. 
 
Lokal netadgang via fibernet betyder, at engroskunden opsamler trafikken i et 
større krydsfelt, en såkaldt ODF, eller i et punkt tættere på slutbrugerne og såle-
des får adgang til strækningen mellem disse to punkter. 

2.2.6.1 Fysiske forbindelser 

Det er i dag muligt for en engroskunde at aftage en fysisk forbindelse i fibernet 
på lokalt niveau. Ved at bestykke forbindelsen med transmissionsudstyr kan en-
groskunden levere bredbåndstjenester til slutbrugerne (lokal netadgang). 
 
Når engroskunden anvender en fysiske fiberforbindelse, lejer selskabet i praksis 
adgang til den fiberforbindelse, som strækker sig fra nettermineringspunktet på 
en slutbrugeradresse til det punkt i nettet, hvor transmissionsudstyret skal place-
res, for at der kan etableres en forbindelse ud til slutbrugeren. 
 
Nettopologien for det konkrete fibernet er afgørende for, hvor adgangen opnås. 
For at få adgang til en fysisk forbindelse i et punkt-til-punkt-net vil en engro-
skunde skulle tilkoble eget udstyr i ODF’en. I et punkt-til-multipunkt-net vil ad-
gangen til den fysiske forbindelse til slutbrugeren ske fra et mere decentralt 
punkt i nettet – det vil sige tættere på slutbrugeren. Det skyldes, at det er her, 
netejerens udstyr skal placeres. I et punkt-til-multipunkt-net baseret på PON4 vil 
engroskunden skulle opsætte udstyr ved den passive splitter, mens det i et AON-
net5 skal ske ved routeren. Der er således i alle tilfælde mulighed for at opsamle 
trafikken lokalt og kriteriet om lokal opsamling er derfor opfyldt. 
 

                                                           
4 PON står for ”Passive Optical Network” og udgør den ene af to varianter inden for punkt-til-multipunkt-

topologien. Med et PON vil fordelingen af signaler fra det fællesudnyttede fiberkabel og ud til de enkelte 
slutbrugere ske passivt, hvilket vil sige, at alle slutbrugere, der er tilsluttet den samme splitter, vil modta-
ge alle data fra denne splitter. For at sikre, at den enkelte slutbruger kun får de data, der er relevante for 
ham, sætter man endeudstyr op, der filtrerer, hvilke data slutbrugeren kan tilgå. 

5 AON står for ”Active Optical Network” og udgør den anden variant inden for punkt-til-multipunkt-
topologien. I et AON findes der – i modsætning til et PON – aktivt udstyr i splitterpunktet, sædvanligvis 
en router. Det aktive udstyr i splitterpunktet kan håndtere langt flere slutbrugere end splitterudstyret ved 
et PON, hvilket betyder, at fordelingspunkterne i et AON kan placeres mere centralt end i et PON. 
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Den teknologiske udvikling har dog gjort det muligt i en vis udstrækning at eli-
minere denne forskel mellem punkt-til-punkt-net og punkt-til-multipunkt-net, så 
trafikken kan opsamles lokalt på ODF’en ved brug af begge nettopologier. Tek-
nologien Wavelength-Division Multiplexing (WDM) opdeler en enkelt fiber i 
flere ”farvekoder”, hvorved forskellige udbydere kan blive tildelt forskellige 
”farver”. Herved kan datastrømmen i en enkelt fiber opdeles. Det betyder, at en-
groskunden i et punkt-til-multipunkt-net kan placere det aktive udstyr ved 
ODF’en på samme måde som i et punkt-til-punkt-net, og at det derfor ikke er 
nødvendigt for engroskunden at placere udstyr mere decentralt ved den passive 
splitter for at få en fysisk adgang til den enkelte slutbruger. WDM-teknologien 
bliver i dag overvejende benyttet i backbonenet, men kan rent teknisk også an-
vendes i accesnet. Det er derfor muligt, at WDM-teknologi også vil blive taget i 
brug i accesnet inden for de næste to til tre år. I så fald vil engroskunden også 
kunne opsamle trafikken lokalt på ODF’en i punkt-til-multipunkt-net. 
 
Ved herefter at bestykke den fysiske fiberforbindelse med eget transmissionsud-
styr vil engroskunden – uanset nettopologi – kunne råde over den fulde forbin-
delse. Med eget udstyr og den fulde råderet over forbindelsen har engroskunden 
fuld kontrol over forbindelsen til slutbrugen (kontrol over forbindelsen).  
 
Samtidig har engroskunden også frie muligheder for selv at træffe beslutninger 
om – og dermed differentiere – sit tjenesteudbud i forhold til andre konkurre-
rende udbydere af bredbåndstjenester (tjenesteuafhængighed). 
 
Endelig betyder det, at engroskunden i kraft af fuld råderet over hele kapaciteten 
i forbindelsen kan disponere over den tilgængelige kapacitet og prioritere mel-
lem forskellige datastrømme (uncontended forbindelse). 
 
Fysiske fiberforbindelser opsamlet lokalt opfylder således også de øvrige krite-
rier om kontrol, tjenesteuafhængighed og uncontention. 

2.2.6.2 Virtuelle forbindelser 

Udover anvendelse af fysiske forbindelser i fibernet er det også muligt for en 
engroskunde at anvende virtuelle forbindelser i fibernet. Ved anvendelse af vir-
tuelle forbindelser undgår engroskunden at skulle opstille eget transmissionsud-
styr.  
 
Trafikken fra virtuelle forbindelser i fibernet opsamles ikke på nuværende tids-
punkt lokalt. Sådanne virtuelle forbindelser kan teoretisk opsamles lokalt, men 
bliver det i praksis ikke. Baggrunden herfor er, at det i givet fald ville kræve fy-
sisk tilstedeværelse med eget udstyr flere eller mange steder i landet og med 
deraf følgende behov for investeringer. Hvis engroskunden vurderer, at der er 
økonomisk grundlag for at være til stede flere eller mange steder i landet, vil 
engroskunden som oftest i stedet vælge at anvende en fysisk forbindelse med 
eget opsat udstyr og dermed opnå de frihedsgrader, der er forbundet hermed (lo-
kal netadgang). 
 
Dertil kommer, at engroskunden med et sådant produkt ikke har fuld eller en høj 
grad af kontrol over forbindelsen til slutbrugerne (kontrol over forbindelsen).  
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Engroskunden vil ligeledes være begrænset i overføringen af trafikken og be-
handlingen af de anvendte tjenester (tjenesteuafhængighed), ligesom de ikke kan 
disponere over kapaciteten i forbindelsen og dermed bestemme graden af udnyt-
telse (uncontended forbindelse).   
 
Virtuelle fiberforbindelser opfylder således ikke kriterierne om lokal opsamling, 
kontrol, tjenesteuafhængighed og uncontention. 
 
Der er ikke noget teknisk til hinder for, at nye virtuelle fiberprodukter kan blive 
udviklet og udbudt. Et nyt virtuelt produkt i fibernet har da også været drøftet i 
Fiber-arbejdsgruppen under VULA-forum. Konklusionen herfra var, at der ikke 
på daværende tidspunkt var noget stort behov for VULA på fiber. Samtidig blev 
det anbefalet, at der i en kommende markedsafgørelse indføres en betinget for-
pligtelse for TDC til at levere VULA på fiber, der træder i kraft, hvis TDC ud-
bygger selskabets fibernet på en måde, der forhindrer engroskundens adgang til 
fysiske fiberforbindelser.  
 
Det er Erhvervsstyrelsens umiddelbare vurdering, at sådanne produkter i givet 
fald på samme måde som i kobbernet i nogle tilfælde vil opfylde kriterierne. 

2.2.6.3 Konklusion 

Sammenfattende er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at fysiske forbindelser (og 
i princippet virtuelle forbindelser med de ovenfor nævnte særlige karakteristika) 
i fibernet opfylder de kerneegenskaber, der er kendetegnende for produkterne, 
der tilhører dette marked. Der findes en reel efterspørgsel efter produkter leveret 
via fibernet, og produkterne afsættes på det danske marked. 
 
På den baggrund er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at alene fysiske forbindel-
ser i fibernet på nuværende tidspunkt er omfattet af engrosmarkedet for lokal 
netadgang på et fast sted. 

2.2.7 Kabel-tv-net 

Kabel-tv-net anvendes i dag til levering af bredbåndstjenester og er den næst-
mest udbredte kablede platform på detailmarkedet efter kobbernet. Den kabelba-
serede infrastruktur er ikke i dag omfattet af engrosmarkedet for fysisk net-
værksinfrastruktur (det tidligere marked 4). Den kabelbaserede infrastruktur er 
imidlertid omfattet af engrosmarked for bredbåndstilslutninger (det tidligere 
marked 5).  
 
Kommissionen anser det – med baggrund i erfaringerne med artikel 7-
proceduren – ikke for sandsynligt, at kabel-tv-net med de nuværende tekniske 
begrænsning kan give et indirekte konkurrencepres på lokal engrosadgang i 
kobber- og fibernet. I et fremrettet perspektiv og med en yderligere teknisk op-
gradering (til fx DOCSIS 3.1) er det imidlertid ikke utænkeligt, at dette vil æn-
dre sig, og Kommissionen opfordrer på den baggrund medlemslandene til lø-
bende at evaluere substituerbarheden på kabel-tv-net. 
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Lokal netadgang vil – når der er tale om kabel-tv-net – betyde, at trafikken op-
samles af engroskunden på det geografiske punkt, hvor CMTS’en er placeret 
eller endnu tættere på slutbrugerens adresse. 
 
Der eksisterer i Danmark ikke et kommercielt udbud af bredbånd baseret på en-
grosadgang til kabel-tv-net, men der er lavet testforsøg, hvor et (fhv.) selskab 
har testet bredbåndsprodukter baseret på bredbåndstilslutning (tidligere marked 
5) via TDC’s kabel-tv-net.  

2.2.7.1 Fysiske forbindelser 

Kabel-tv-net er opbygget i en træstruktur. En fuld fysisk adgang til denne infra-
struktur vil derfor kræve, at den fysiske adgang (og opsætning af transmissions-
udstyr) sker helt ude i fortovet ved den enkelte slutbruger. Det er ikke kommer-
cielt muligt og vil i praksis svare til at opbygge et parallelt accesnet. 

2.2.7.2 Virtuelle forbindelser 

Den regulerede virtuelle adgang til bredbåndstilslutning via kabel-tv-net (BSA), 
der er i dag opnås på regionalt eller nationalt niveau.  
 
Med den nuværende adgang, hvor kapaciteten deles dynamisk mellem de sel-
skaber, der benytter et givent net, er forbindelsen i høj grad contended i accesde-
len af nettet (uncontended forbindelse). Engroskunden har dertil ikke mulighed 
for at overvåge, fejlrette eller ændre i forbindelserne (kontrol over forbindelsen). 
Engroskunden har også begrænsninger i forhold til, hvilke tjenester der kan le-
veres (tjenesteuafhængighed).  
 
Opsamlingen vil principielt kunne ske lokalt, men vil isoleret set ikke give en-
groskunden nogen fordel fremfor en mere central tilslutning, idet de øvrige kri-
terier ikke vil være opfyldt. Det er derfor ikke økonomisk rentabelt for engros-
kunden at foretage investeringer i infrastruktur for at kunne overtage datatrafik-
ken lokalt.  
 
Hvis engroskunden skulle have fordel af en virtuel forbindelse på lokalt niveau, 
vil engroskunden skulle have adgang på ”bagsiden” af CMTS’en til at levere 
bredbånd og andre tjenester over egne reserverede frekvenser. En sådan adgang 
vil samtidig kunne betyde, at engroskunden får mulighed for at kontrollere for-
bindelsen til slutbrugeren, herunder at overvåge forbindelsen, foretage fejlret-
ning og ændre hastigheder. Engroskunden vil gennem sin råderet over frekven-
serne tillige have mulighed for selv at træffe beslutninger om, hvilke tjenester 
selskabet ønsker at tilbyde på detailmarkedet. En sådan adgang vil således i 
princippet betyde, at kriterierne, for at kabel-tv-platformen er omfattet af det på-
gældende engrosmarked, vil være opfyldt (lokal netadgang). 
 
I praksis eksisterer denne adgang imidlertid ikke. Det anses heller ikke for sand-
synligt, at der med de nuværende tekniske standarder for kabel-tv-net, inden for 
tidshorisonten af denne markedsundersøgelse, kan tilvejebringes et engrospro-
dukt som det ovenfor beskrevne. Teknisk set vil løsningen give store begræns-
ninger i nettene, blandt andet fordi frekvensplanen vil skulle justeres, hver gang 
en ny engroskunde ønsker adgang. Dertil vurderes kabel-tv-nettenes nuværende 
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kapacitetsbelastning at betyde, at der med en sådan løsning kan opstå kapaci-
tetsknaphed. Det vil ske, hvis en række engroskunder hver især skal have ad-
gang til egne reserverede frekvenser.  
  
Grundet de nuværende tekniske standarder er kriterierne således ikke opfyldt for 
virtuelle forbindelser i kabel-tv-net.  

2.2.7.3 Konklusion 

Det er samlet set Erhvervsstyrelsens vurdering, at de engrosprodukter, der kan 
leveres via kabel-tv-net, ikke opfylder kerneegenskaberne for lokal netadgang 
på et fast sted. En adgang til fysiske forbindelser er som følge af nettenes op-
bygning kommercielt og teknisk urealistisk, og etablering af virtuelle produkter, 
der ville kunne opfylde kriterierne, vurderes ikke på nuværende tidspunkt at ud-
gøre en teknisk anvendelig mulighed.  
 
Det er dermed Erhvervsstyrelsens vurdering, at kabel-tv-net ikke er omfattet af 
det relevante produktmarked.  

2.2.8 Trådløse net 

Ud over bredbåndstjenester baseret på kablede engrosprodukter (kobber-, fiber- 
og kabel-tv-net) anvendes i dag også trådløse engrosprodukter til levering af 
bredbåndstjenester.   
 
Kendetegnende for de trådløse net er, at det som udgangspunkt alene er accesin-
frastrukturen, der består af trådløs teknologi. Den videre transport af data i 
backbonenettet foregår typisk i en fiberbaseret infrastruktur. 
 
Trådløse net opbygges enten som punkt-til-multipunkt-net eller som punkt-til-
punkt-net. Punkt-til-multipunkt-net anvendes typisk til mobile bredbåndsløsnin-
ger, hvor slutbrugeren ikke befinder sig på et fast sted, mens punkt-til-punkt-net 
typisk anvendes til faste trådløse bredbåndsforbindelser, hvor slutbrugeren netop 
befinder sig på et fast sted. I det følgende anvendes derfor betegnelserne mobil-
net og faste trådløse net. 

2.2.8.1 Fysiske forbindelser 

Trådløse accesnet er baseret på det frekvensspektrum, der er til rådighed for ne-
tejerens.  Engroskunden kan tilslutte udstyr til basestationen og således anvende 
det pågældende frekvensspektrum til at fremføre datatrafik i form af radiosigna-
ler. En fysisk adgang til denne infrastruktur vil kræve, at engroskunden får ad-
gang til en given del af en netejers frekvensspektrum. 
 
Mobilnet 

Mobilnet anvendes typisk til mobilt bredbånd (hovedsageligt UMTS (3G) og 
LTE). 
 
Til trods for, at der er sket en markant stigning i antallet af mobile bredbånds-
abonnementer, vurderer Erhvervsstyrelsen dog, at denne stigning ikke er et ud-
tryk for, at slutbrugerne i vidt omfang opfatter mobile bredbåndforbindelser som 
et alternativ til fastnet bredbåndsforbindelser (via kobber, fiber eller kabel-tv). 
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Der ses således heller ikke at være sket et tilnærmelsesvis lige så stort fald i an-
tallet af fastnet bredbåndsforbindelser. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at 
de fleste slutbrugere i højere grad anvender mobile bredbåndsabonnementer som 
et supplement til fastnet bredbåndsabonnementer.  
 
På den baggrund har Erhvervsstyrelsen ikke foretaget en produkttest i forhold til 
engrosprodukter baseret på mobilnet. 
 
Faste trådløse net 
Faste trådløse net kan baseres på forskellige teknologier med henblik på at kun-
ne tilbyde slutbrugerne forskellige typer af tjenester.  
 
I et fast trådløst net er slutbrugeren placeret på et fast sted, og det vil derfor være 
muligt for engroskunden at tilgå en specifik slutbruger, hvis engroskunden etab-
lerer sig på den pågældende basestation og får adgang til frekvensspektret heri. 
Herefter kan engroskunden skabe en dedikeret trådløs forbindelse til slutbruge-
ren via netejerens frekvensspektrum. 
 
En engroskunde kan få adgang til at opsamle trafik lokalt ved at være til stede på 
netejerens basestation og herefter tilslutte sit udstyr til den respektive basestati-
on og hos slutbrugeren med henblik på at tilbyde tjenester til slutbrugeren (lokal 
netadgang). 
 
I et fast trådløst net er den trådløse forbindelse dedikeret til den specifikke slut-
bruger. Da forbindelsen netop er dedikeret, vil en engroskunde kunne disponere 
over hver enkelt forbindelse ud til slutbrugeren og bestemme graden af udnyttel-
se ud fra dennes efterspørgsel (uncontended forbindelse). Samtidig har engro-
skunden frie rammer til at overføre trafik og behandle de anvendte tjenester. Det 
gør det muligt for engroskunden at variere udbuddet af tjenester, båndbredde, 
kvalitet og pris (tjenesteuafhængighed). 
 
Der vil dog opstå andre begrænsninger, hvis engroskunde får adgang til en ne-
tejers frekvensspektrum, idet frekvenser er en begrænset ressource. Det vil være 
nødvendigt at opdele frekvensspektrummet mellem netejeren og de engroskun-
der, der ønsker adgang, og som følge heraf vil alle brugerne kunne blive be-
grænset i deres kapacitet. Det betyder, at en engroskunde ikke har kontrol over 
den tilgængelige kapacitet for den enkelte slutbruger og derfor ikke vil have den 
samme fleksibilitet i forhold til at levere egenproducerede slutbrugertjenester i 
et fast trådløst net som i et kobber- eller fibernet (kontrol over forbindelse). 
 
Samlet set er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at fysiske forbindelser i faste 
trådløse net ikke opfylder kriterierne, idet engroskunden ikke kan få tilstrække-
lig kontrol over forbindelsen til slutbrugeren. 

2.2.8.2 Virtuelle forbindelser 

Ved virtuelle forbindelser i trådløse net anvender engroskunden såvel frekvenser 
som udstyr tilhørende netejeren eller en anden engrosudbyder.  
 
Mobilnet  
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Som anført ovenfor har Erhvervsstyrelsen ikke foretaget en produkttest i forhold 
til engrosprodukter baseret på mobilnet, idet Erhvervsstyrelsen vurderer, at slut-
brugerne snarere anvender mobile bredbåndsabonnementer som et supplement 
til fastnet bredbåndsabonnementer end som et alternativ.  
 
Faste trådløse net 
Virtuelle forbindelser i faste trådløse net kan baseres på forskellige teknologier 
med henblik på at kunne tilbyde slutbrugerne forskellige typer af tjenester. 
 
En engroskunde kan som anført ovenfor få adgang til at opsamle trafik lokalt 
ved at være til stede på netejerens eller en anden engrosudbyders basestation 
(lokal netadgang). 
 
Da engroskunden ikke har opsat eget udstyr, vil engroskunden ikke kunne di-
sponere frit over hver enkelt forbindelse ud til slutbrugeren ud fra dennes efter-
spørgsel. Det betyder, at en engroskunde ikke har kontrol over den tilgængelige 
kapacitet for den enkelte slutbruger (kontrol over forbindelsen). Engroskunden 
kan således heller ikke frit beslutte, hvilke tjenester der skal tilbydes slutbruger-
ne (tjenesteuafhængighed). Engroskunden kan heller ikke selv bestemme graden 
af udnyttelse (uncontended forbindelse). 
 
Samlet set er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at virtuelle forbindelser i faste 
trådløse net ikke opfylder kriterierne om kontrol, tjenesteuafhængighed og un-
contention.  

2.2.8.3 Konklusion 

Samlet set er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at engrosprodukter baseret på 
fysiske og virtuelle forbindelser i mobilnet ikke er omfattet af dette marked, idet 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at slutbrugerne snarere anvender mobile bredbånds-
abonnementer som et supplement til fastnet bredbåndsabonnementer end som et 
alternativ. 
 
Det er endvidere Erhvervsstyrelsens vurdering, at engrosprodukter baseret på 
fysiske og virtuelle forbindelser i faste trådløse net ikke opfylder kerneegenska-
berne for engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted, idet engroskunden 
ikke har kontrol over forbindelsen til slutbrugerne. Idet engrosprodukter baseret 
på faste trådløse net ikke opfylder kerneegenskaberne for lokal netadgang på et 
fast sted, indgår trådløse net ikke på det relevante produktmarked. 

2.2.9 Sammenfatning af produktafgrænsning af engrosmarkedet for lo-
kal netadgang på et fast sted 

Erhvervsstyrelsen kan således konkludere, at de platforme, der er omfattet af 
engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted er følgende: 
 

1. Adgang via kobbernet 
2. Adgang via fibernet 

 
Placering af de i dag kendte engrosprodukter via kobber- og fibernet fremgår af 
bilag 1. 
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2.3. Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, 

for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 

3b) 

2.3.1 Produkter omfattet af det tidligere engrosmarked for bredbåndstil-
slutninger 

Erhvervsstyrelsen foretog i 2012 en undersøgelse og analyse af engrosmarkedet 
for bredbåndstilslutninger (det tidligere marked 5). I den forbindelse afgrænsede 
styrelsen det konkrete relevante marked. Markedet blev på det tidspunkt afgræn-
set til at omfatte bredbåndstilslutninger via kobber, fiber, kabel-tv og trådløse 
punkt-til-punkt-net.  
 
Som anført ovenfor er der overordnet set overensstemmelse mellem engrosmar-
kedet for bredbåndstilslutninger og marked 3b. 

2.3.2 Kommissionens beskrivelse af markedet for central netadgang på 
et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter 

Af Kommissionens Explanatory Note kan det udledes, at markedet for central 
netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede bredbåndsproduk-
ter, alene består af virtuelle engrosprodukter, der giver engroskunden mulighed 
for at levere bredbåndstjenester til slutbrugerne.  
 
Kommissionen fastslår desuden i Explanatory Note, at de virtuelle produkter på 
nærværende marked skal besidde en række egenskaber for netop at tilhøre dette 
marked.  
 
For det første skal trafikudvekslingen foregå centralt i nettet, hvilket som konse-
kvens vil medføre, at engroskunden alene opnår en begrænset kontrol over for-
bindelsen. For det andet fastslår Kommissionen, at produkter på nærværende 
marked er rettet mod at give mulighed for at tilbyde bredbåndstjenester til mas-
semarkedet. 
 
Fra Kommissionens Explanatory Note, afsnit 4.2.2.2, side 46, fremgår følgende 
herom: 
 
”Compared to WLA [Wholesale Local Access] access products, WCA [Whole-
sale Central Access] access products are typically provided to the access seek-

ers at a higher and more central layer in the network architecture, and can be 

used to provide best-effort retail services to both residential and non-residential 

customers. 

 

…, where several non-physical access products are offered along the value 

chain, the key characteristics of such non-physical or virtual access products 

should be assessed in order to draw clear boundaries between the WLA, the 

WCA, and the high-quality access market.” 
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2.3.3 Kerneegenskaber 

På baggrund af Kommissionens beskrivelse af engrosmarkedet for central net-
adgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter, bør de pro-
dukter, der tilhører markedet have en række kerneegenskaber. Disse egenskaber 
indebærer efter Erhvervsstyrelsens vurdering, at adgangen sker centralt, og at 
engroskunden som følge heraf har begrænset kontrol over forbindelsen til slut-
brugeren, samt at produkterne anvendes til brug for bredbåndstjenester til pri-
vatkundemarkedet/massemarkedet. Nedenfor uddybes, hvad der videre bør for-
stås ved disse egenskaber.  

2.3.3.1 Central adgang 

Adgang på centralt niveau er karakteriseret ved, at opsamling af trafikken sker i 
et samtrafikpunkt regionalt eller nationalt i nettet i modsætning til et mere lokalt 
opsamlingspunkt tæt på slutbrugeren.  
 
Det forhold, at adgangen opnås centralt, indebærer netop, at nærværende en-
grosmarked alene omfatter virtuelle forbindelser. Fysiske forbindelser på cen-
tralt niveau aftages således ikke i praksis. Baggrunden herfor er, at transmissi-
onsudstyret er placeret lokalt, tæt på slutbrugerne. Den lokale placering er be-
grundet i netoptimeringsmæssige hensyn og i nogle tilfælde også i rent tekniske 
hensyn (fx pga. afstandsafhængighed i kobbernet). Adgang til fysiske forbindel-
ser med central opsamling er derfor ikke relevant at medtage på markedet.  
 
Engroskunden kan, idet der er tale om virtuelle produkter opsamlet på centralt 
niveau i nettet, agere nationalt på detailmarkedet uden at skulle foretage massive 
investeringer i infrastruktur og eget transmissionsudstyr. 
 
Det forhold, at engroskunden køber adgang centralt i nettet og derfor ikke an-
vender eget transmissionsudstyr betyder, at engroskunden begrænses i sin kon-
trol over forbindelsen frem til slutbrugeren. 
 
Engroskunden har derfor alene mulighed for at tilbyde standardiserede detail-
produkter eller detailprodukter, der kun i begrænset omfang giver mulighed for 
særlige funktionaliteter. Begrænsningen i kontrollen over forbindelsen til slut-
brugeren indebærer konkret, at engroskunden ikke vil være i stand til at differen-
tiere sit detailudbud fra andre udbydere af bredbåndstjenester og dermed ikke vil 
være i stand til at udbyde skræddersyede løsninger. 

2.3.3.2 Massemarked 

Kendetegnende for produkter omfattet af nærværende engrosmarked er, at der er 
tale om produkter eller tjenester, der udbydes bredt, og at der således ikke er tale 
om skræddersyede løsninger tilpasset enkeltstående slutbrugere.  
 
Det betyder, at der er tale om produkter rettet mod privatkundemarkedet. Der 
kan også være tale om produkter, som anvendes af fx mindre erhvervsvirksom-
heder, som heller ikke har behov for skræddersyede løsninger (fx særlige krav til 
fejlretning), men alene en bredbåndsløsning svarende til de løsninger, der i al-
mindelighed efterspørges på privatkundemarkedet. 
 



 

 24  
 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at engrosmarkedet for central netadgang 
på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter, ikke vil kunne om-
fatte produkter – afhængig af platformen – med fx en høj kvalitet, høj hastighed 
eller lign. Produkter med sådanne egenskaber kan dog også falde inden for 
rammerne af engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 
Dette vil bero på en konkret vurdering af, om også de øvrige produktegenskaber, 
som er kendetegnende for produkter på marked 4, er opfyldt, jf. nedenfor. 

2.3.3.3 Sammenfatning af kerneegenskaberne på engrosmarkedet for central 
netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produk-
ter 

Sammenfattende er engrosmarkedet for central adgang på et fast sted, for så vidt 
angår masseforhandlede produkter, karakteriseret ved at omfatte virtuelle en-
grosprodukter, der giver få muligheder for at udvikle differentierede eller 
skræddersyede detailprodukter, men som til gengæld giver mulighed for at tilve-
jebringe et landsdækkende udbud på baggrund af en meget begrænset egen fy-
sisk tilstedeværelse med eget udstyr i nettet. 
 
Det er ikke afgørende, hvorvidt engrosproduktet reelt bliver handlet mellem te-
leselskaber på det danske marked, men derimod hvorvidt det kan produceres på 
en måde, som lever op til ovenstående kerneegenskaber. Dette indebærer, at for-
bindelser, som et teleselskab producerer til sin egen slutbrugervirksomhed, er en 
del af det relevante produktmarked, uanset om forbindelsen efterspørges af og 
afsættes til eksterne engroskunder eller ej. Det betyder, at et teleselskabs interne 
afsætning også er omfattet af markedet. En tjeneste, som det i praksis ikke er 
muligt at tilbyde netadgang til eller købe, kan derimod ikke være en del af det 
relevante produktmarked. 

2.3.4 Vurdering af de forskellige platforme 

Erhvervsstyrelsen har fundet anledning til inden for rammerne af denne mar-
kedsafgrænsning at foretage en nærmere undersøgelse af, om følgende platfor-
me er omfattet af engrosmarkedet: 
 

• Kobbernet 
• Fibernet 
• Kabel-tv-net 
• Trådløse net 

2.3.5 Kobbernet 

Kobbernet er den infrastruktur, som hyppigst anvendes til af levere fastnettele-
foni, bredbåndstjenester og faste kredsløb til slutbrugere. Kobbernet i dag om-
fattet af markedet for bredbåndstilslutninger.  
 
Central netadgang betyder, når der er tale om kobbernet, at trafikken opsamles 
af engroskunden på regionalt eller nationalt niveau, det vil sige mere centralt i 
nettet end opsamling på en central eller et fremskudt indkoblingspunkt. 
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I kobbernet er der mulighed for som engroskunde at aftage en virtuel forbindelse 
– det vil sige en kobberforbindelse, der er bestykket med det relevante transmis-
sionsudstyr (DSLAM). 
 
Engroskunden ejer således ikke selv det transmissionsudstyr, der er koblet på 
den fysiske forbindelse. Fra DSLAM’en fører netejeren eller en anden engros-
udbyder datatrafikken videre i nettet med henblik på en mere central overdragel-
se heraf til engroskunden. Den centrale adgang betyder, at engroskunden kan 
nøjes med at være til stede på én eller få lokationer i nettet og samtidige stille et 
landsdækkende detailudbud til rådighed. Kriteriet om central opsamling er der-
med opfyldt (central netadgang). 
 
Det indebærer samtidig, at engroskunden ikke har kontrol over forbindelsen 
mellem slutbrugeren og DSLAM’en. Engroskunden har på den baggrund alene 
mulighed for at tilbyde standardiserede detailprodukter, der kun i begrænset om-
fang giver mulighed for særlige funktionaliteter. Den centrale adgang begrænser 
dermed engroskundens muligheder for at differentiere sit produktudbud på de-
tailmarkedet.  
 
Da engroskunden ikke har mulighed for at udvikle differentierede produkter, er 
det samtidig ikke muligt at tilbyde skræddersyede løsninger, som eksempelvis 
efterspørges af store erhvervsvirksomheder.  Slutbrugertjenester baseret på cen-
tral adgang anvendes derfor udelukkende til at levere generiske bredbåndstjene-
ster henvendt til massemarkedet (massemarked).  
 
Kriterierne er derfor opfyldt for så vidt angår kobbernet.  

2.3.5.1 Konklusion 

Sammenfattende er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at adgang til virtuelle for-
bindelser i kobberbaserede net på regionalt eller nationalt niveau opfylder ker-
neegenskaberne for central adgang på et fast sted. Det er dermed Erhvervsstyrel-
sens vurdering, at kobberplatformen er omfattet af det relevante produktmarked.  

2.3.6 Fibernet 

Fibernet udgør i dag en mere og mere udbredt bredbåndsteknologi, over hvilken 
teleselskaberne kan levere bredbåndstjenester, fastnettelefoni og faste kredsløb 
til slutbrugere og indgår i dag på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger.  
 
Central netadgang via fibernet betyder, at engroskunden opsamler trafikken på 
regionalt eller nationalt niveau og således mere centralt i nettet i modsætning til 
på marked 3a, hvor opsamlingen sker lokalt i et punkt tættere på den enkelte 
slutbruger. Når en engroskunde får adgang til en virtuel fiberforbindelse med 
henblik på central opsamling, vil der således tale om en strækning, der forbinder 
nettermineringspunktet hos en slutbruger med et krydsfelt (Optical Distribution 
Frame, ODF) placeret centralt i en større netnode.  
 
Da engroskunden med en virtuel netadgang til fibernet har mulighed for at op-
samle bredbåndstrafik fra slutbrugeren på et centralt placeret punkt i nettet, er 
kerneegenskaben om central netadgang opfyldt (central netadgang). 
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Engroskunden kan agere nationalt på detailmarkedet uden at skulle foretage sto-
re investeringer i eget transmissionsudstyr, men kan i stedet udbyde tjenester via 
netejerens eller en anden engrosudbyders udstyr. Da engroskunden ikke med en 
virtuel forbindelse i fibernet får adgang til den fysiske infrastruktur og ikke an-
vender eget transmissionsudstyr indebærer det, at engroskunden alene har en 
begrænset kontrol over forbindelsen til slutbrugeren og dermed en begrænset 
mulighed for at differentiere sit detailudbud fra netejerens eller en anden engro-
sudbyders udbud. 
 
Det forhold, at engroskunden er begrænset i sin mulighed for at differentiere sit 
detailudbud indebærer samtidig, at engroskunden vil være afskåret fra at udbyde 
skræddersyede løsninger på detailniveau, og at engroskunden i sagens natur vil 
være begrænset til på baggrund af det pågældende engrosprodukt alene at udby-
de generiske detailprodukter eller -tjenester, der henvender sig bredt til privat-
kundemarkedet (massemarked). 
 
Samlet set opfylder denne variant af de virtuelle forbindelser i fibernet kriterier-
ne. 

2.3.6.1 Konklusion 

Sammenfattende er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at virtuelle forbindelser i 
fibernet opfylder de kerneegenskaber, der er kendetegnende for produkterne, der 
tilhører dette marked. På den baggrund er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at 
fibernet er omfattet af engrosmarkedet for central adgang på et fast sted, for så 
vidt angår masseforhandlede produkter. 

2.3.7 Kabel-tv-net 

Kabel-tv-net anvendes i dag til levering af bredbåndstjenester og er den næst-
mest udbredte kablede platform på detailmarkedet efter kobbernet. Kabel-tv-net 
har siden 2009 været omfattet af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (det 
tidligere marked 5).  
 
Central adgang betyder, at trafikken opsamles af engroskunden på regionalt eller 
nationalt niveau. I kabel-tv-net vil der være tale om et sted, der er placeret mere 
centralt i nettet end i det geografiske punkt, hvor CMTS’en er placeret. 
 
Der eksisterer i Danmark ikke et kommercielt udbud af bredbånd baseret på en-
grosadgang til kabel-tv-net, men der er lavet testforsøg, hvor et (fhv.) selskab 
har testet bredbåndsprodukter baseret på bredbåndstilslutning via TDC’s kabel-
tv-net.  
 
Den regulerede virtuelle adgang til bredbåndstilslutning via kabel-tv-net, der er i 
dag, gives på regionalt eller nationalt niveau. I kabel-tv-net kan der således op-
nås en engrosadgang, der giver engroskunden mulighed for fra få og mere cen-
tralt placerede punkter i nettet at tilbyde bredbånd til slutbrugerne. Kriteriet om 
mulighed for central netadgang til at opsamle trafikken er således opfyldt (cen-
tral netadgang). 
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Det engrosprodukt, der i dag er reguleret adgang til, er specificeret således, at 
engroskunden selv kan bestemme, hvor stor kapacitet, der købes på CMTS’en til 
at transmittere trafikken højere op i nettet i forhold til de detailprodukter, der 
afsættes. Udnyttelsesgraden kan således i et vist omfang fastsættes (i den mere 
centrale del af nettet), ligesom engroskunden selv afgør, hvilke up- og downlo-
adhastigheder detailkunderne tilbydes. Imidlertid er accesnettet opbygget i en 
træstruktur, hvor samtlige forbindelser, der er tilsluttet den samme ”ø”6, deler 
den tilgængelige kapacitet. Det giver betydelige begrænsninger i forhold til kon-
trol over udnyttelsesgraden og muligheden for at få en garanteret båndbredde 
stillet til sin rådighed. 
 
Da engroskunden ikke har mulighed for at udvikle differentierede produkter, er 
det samtidig ikke muligt at tilbyde skræddersyede løsninger, som eksempelvis 
efterspørges at store erhvervsvirksomheder.  Slutbrugertjenester baseret på cen-
tral adgang anvendes derfor udelukkende til at levere generiske bredbåndstjene-
ster henvendt til massemarkedet. Således er kravet om at produkterne skal hen-
vende sig til massemarkedet opfyldt (massemarked). 

2.3.7.1 Konklusion 

Sammenfattende er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at virtuelle forbindelser i 
kabel-tv-net, opfylder de kerneegenskaber, der er kendetegnende for produkter-
ne, der tilhører engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted for så vidt 
angår masseforhandlede produkter. 
 
Det er dermed Erhvervsstyrelsens vurdering, at kabel-tv-platformen er omfattet 
af det relevante produktmarked.   

2.3.8 Trådløse net 

Ud over bredbåndstjenester baseret på kablede engrosprodukter (kobber-, fiber- 
og kabel-tv-net) anvendes i dag også trådløse engrosprodukter til levering af 
bredbåndstjenester.  
 
Kendetegnende for de trådløse net er, at det som udgangspunkt alene er accesin-
frastrukturen, der består af trådløs teknologi, det vil sige på strækningen fra 
slutbrugeren til basestationen, der udgør det første fordelingspunkt. Den videre 
transport af data i backbonenettet foregår typisk i en fiberbaseret infrastruktur. 
 
Trådløse net opbygges enten som punkt-til-multipunkt-net eller som punkt-til-
punkt-net. Punkt-til-multipunkt-net anvendes typisk til mobile bredbåndsløsnin-
ger, hvor slutbrugeren ikke befinder sig på et fast sted, mens punkt-til-punkt-net 
typisk anvendes til faste trådløse bredbåndsforbindelser, hvor slutbrugeren netop 
befinder sig på et fast sted. I det følgende anvendes derfor betegnelserne mobil-
net og faste trådløse net. 
 
Mobilnet 

                                                           
6 Fra CMTS’er transporteres data til og fra underliggende segmenter i nettet – kaldet øer. Hvert segment – 

eller hver ø – dækker over en række lokale fordelingsnet. I de lokale fordelingsnet foregår den endelige 
transport af data til og fra de enkelte slutbrugere. 
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Mobilnet anvendes typisk til mobilt bredbånd (hovedsageligt UMTS (3G) og 
LTE). 
 
Erhvervsstyrelsen kan konstatere, at der er sket en markant stigning i antallet af 
mobile bredbåndsabonnementer, men vurderer dog ikke, at denne stigning kan 
tolkes som et udtryk for, at slutbrugerne reelt anser mobile bredbåndsabonne-
menter for at kunne erstatte en fast bredbåndsforbindelse (via kobber, fiber eller 
kabel-tv). Der ses således heller ikke at være sket et tilnærmelsesvis lige så stort 
fald i antallet af fastnet bredbåndsforbindelser. Det er således Erhvervsstyrelsens 
vurdering, at mobile bredbåndsabonnementer snarere anvendes som et supple-
ment til fastnet bredbåndsabonnementer. 
 
Samtidig er det styrelsens vurdering, at en stor del af den datatrafik, der udveks-
les trådløst, faktisk sker via en kablet forbindelses WIFI7 (fx hjemme, på ar-
bejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen) og derfor reelt udgør et fast 
bredbåndsabonnement og ikke et mobilt bredbåndsabonnement, uanset at trafik-
ken i første led udveksles trådløst. 
 
På den baggrund har Erhvervsstyrelsen ikke foretaget en produkttest i forhold til 
engrosprodukter baseret på mobilnet. 
 
Faste trådløse net 

Faste trådløse kan baseres på forskellige teknologier med henblik på at kunne 
tilbyde slutbrugerne forskellige typer af tjenester. Sådanne tjenester kan være 
forbindelser til et fast sted og radiokæder i faste kredsløb, som primært anvendes 
som specialløsninger rettet mod erhvervslivet, fx til at forbinde vindmøller og 
kraftværker. Tjenesterne kan dog også være egentlige bredbåndsprodukter rettet 
mod privatkundemarkedet, fx i områder hvor en kablet forbindelse enten ikke er 
mulig eller kun er mulig med begrænset kapacitet. 
 
I et fast trådløst net er slutbrugeren placeret på et fast sted, og det vil derfor være 
muligt for engroskunden at tilgå en specifik slutbruger via netejerens eller en 
anden engrosudbyders infrastruktur. 
 
En engroskunde kan få adgang til at opsamle trafik centralt ved at være til stede 
få steder i netejerens eller en anden engrosudbyders net og herefter tilslutte sit 
udstyr med henblik på at tilbyde tjenester til slutbrugeren (central netadgang). 
 
I et fast trådløst net er den trådløse forbindelse dedikeret til den specifikke slut-
bruger. Da engroskunden imidlertid ikke anvender eget transmissionsudstyr på 
forbindelsen mellem slutbrugeren og basestationen, kontrollerer engroskunden 
ikke forbindelsen, hvor overførslen af data foregår, men får alene adgang til 
overførslen af data. Engroskunden får således alene en begrænset kontrol over 
transmissionssystemet og dermed begrænsede muligheder for at råde over for-
bindelsen. 

                                                           
7 WIFI står for ”Wireless Fidelity”og er en række standarder inden for et trådløst datanet. WIFI bliver i dag 

– ud over teknologierne 3G og LTE – anvendt til at levere faste trådløse bredbåndsforbindelser i trådløse 
punkt-til-multipunkt-net. 
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Som nævnt ovenfor kan forbindelser i faste trådløse net anvendes til en flerhed 
af formål, herunder til privatkundemarkedet. Der er således tale om forbindelser, 
som kan forsyne et massemarked med generiske bredbåndsprodukter, herunder i 
tilfælde hvor de pågældende slutbrugere ikke kan få tilfredsstillende bredbånds-
produkter ad anden vej (massemarked). 
 
Samlet set er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at virtuelle forbindelser i faste 
trådløse net opfylder kerneegenskaberne. 

2.3.8.1 Konklusion 

Sammenfattende er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at virtuelle forbindelser 
baseret på faste trådløse net opfylder kerneegenskaberne for central netadgang 
på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter, og dermed indgår 
faste trådløse net på dette produktmarked. 

2.3.9 Sammenfatning af produktafgrænsning af engrosmarkedet for 
central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhand-
lede produkter 

Erhvervsstyrelsen kan således konkludere, at de platforme, der er omfattet af 
engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår massefor-
handlede produkter er følgende: 
 

1. Adgang via kobbernet 
2. Adgang via fibernet 
3. Adgang via kabel-tv-net 
4. Adgang via trådløse net 

 
Placering af de enkelte produkter via kobber-, fiber- og kabel-tv-net fremgår af 
bilag 1. 
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3. Engrosmarkedet for netadgang af 
særlig kvalitet på et fast sted 
(marked 4) 

 

   
 

Markedsafgrænsningen på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et 
fast sted (marked 4) har en anden struktur end på engrosmarkedet for lokal net-
adgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på 
et faststed, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b).  
 
Årsagen hertil er, at det på marked 4 ikke er nødvendigt at teste de enkelte plat-
forme, som på marked 3a og 3b, idet der på marked 4 på samme måde som tid-
ligere gælder et krav om teknologineutralitet.  
 
Da engrosprodukterne på marked 4 afgrænses ud fra en samlet vurdering af en 
række egenskaber, som ikke alle nødvendigvis skal være opfyldt, har Erhvervs-
styrelsen på marked 4 valgt at anvende begrebet produktegenskaber i stedet for 
kerneegenskaber, som benyttes ved afgrænsningen af marked 3a og 3b. 
 
Endvidere er der et behov for at afgrænse marked 4 i forhold til marked 3a og 
3b. 
 

3.1. Slutbrugerkrav og selskabernes forretningsmodeller  

Bredbåndforbindelser af en særlig kvalitet efterspørges hovedsageligt af virk-
somheder, som har aktiviteter på flere geografiske lokaliteter. Eksempler herpå 
er banker, som ønsker at sammenknytte bankfilialerne og kasseterminaler i dag-
ligvarebutikker. Fælles for disse virksomheder er, at de efterspørger løsninger, 
som muliggør sikker og hurtig datatransmission mellem geografiske lokaliteter. 
Løsningerne baseres typisk på faste kredsløb og efterspørges typisk af større 
virksomheder med flere lokaliteter. Andre virksomheder kan også have behov 
for mere advancerede løsninger.  
 
Principielt kan datatransmission ske ved brug af almindelige bredbåndsforbin-
delser, men ofte efterspørger de førnævnte slutbrugere bredbåndsforbindelser 
leveret med en uncontended kapacitet, symmetriske up- and downloadhastighe-
der samt kvalitets- og fejlretningsgaranti, som gør dem egnede til erhvervsfor-
mål. Endvidere efterspørger disse slutbrugere ofte højere hastigheder end private 
og mindre virksomheder gør samt særlige løsninger som fx ip-telefoni, datacen-
tre, back-up løsninger og value added services, fx VPN adgang. Derfor er denne 
type af kredsløb også oftest prissat markant højere end bredbåndsforbindelser 
beregnet for salg til private eller mindre virksomheder.   
 
Årsagen til, at slutbrugerne efterspørger sådanne højkvalitetsløsninger, er, at 
slutbrugerne er meget afhængige af, at en forbindelse altid er til stede, når de 
efterspørger den. Tab af forbindelser kan være særdeles kostbare for slutbruger-
ne, og en hurtig reetablering af forbindelserne er derfor meget vigtigt for dem.  
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Efterspørgslen efter hurtige forbindelser med højere kvalitet er i vækst. Det 
skyldes ikke mindst, at virksomheder i stigende omfang ikke nøjes med indbyr-
des at udveksle data, men også i stigende omfang anvender forbindelserne til 
cloud computing, som eksempelvis indebærer, at virksomhederne på de enkelte 
lokaliteter trækker på centralt placerede software løsninger eller efterspørger en 
central lagring af data.  
 
De beskrevne slutbrugerkrav kan tilgodeses ved hjælp af forskellige engrospro-
dukter. Et teleselskab kan bl.a. vælge at basere sit tjenesteudbud på leje af fysisk 
accessinfrastruktur og selv opsætte transmissionsudstyr på forbindelsen med 
henblik på at producere terminerende segmenter af faste kredsløb til erhvervs-
kunder. Alternativt kan teleselskabet vælge at aftage terminerede segmenter af 
faste kredsløb fra en infrastrukturudbyder.  
  
Da nærværende markedsafgrænsning vedrører engrosmarkedet for netadgang af 
særlig kvalitet på et fast sted, er udgangspunktet, jf. Kommissionens henstilling, 
at teleselskabet ønsker at basere sit slutbrugerudbud på netadgang til terminer-
ende segmenter af faste kredsløb. I det følgende afsnit vil det derfor blive be-
skrevet, hvilke produktgenskaber et terminerende segment af et fast kredsløb 
skal have for at kunne opfylde ovennævnte slutbrugerkrav. 
 

3.2. Produkter omfattet af det tidligere engrosmarked for 

terminerende segmenter af faste kredsløb 

Erhvervsstyrelsen foretog i 2012 en undersøgelse og analyse af engrosmarkedet 
for terminerende segmenter af faste kredsløb (det tidligere marked 6). I den for-
bindelse afgrænsede styrelsen det konkrete relevante marked. Markedet blev på 
det tidspunkt afgrænset til at omfatte alle teknologiske platforme.   
 
Som anført ovenfor, er der overordnet set overensstemmelse mellem det hidtidi-
ge engrosmarked for terminerende segmenter af faste kredsløb og marked 4. 
 

3.3. Kommissionens beskrivelse af markedet for netadgang 

af særlig kvalitet på et fast sted  

Det fremgår af Kommissionens Explanatory Note, afsnit 4.2.2.3, side 49, at: 
 
 ”The distinguishing product characteristics of leased lines are their ability to 

provide dedicated and uncontended connections, and symmetrical upload and 

download speeds.”  
 
Definitionen af et terminerende segment af et ”fast kredsløb” er i store træk 
uændret i forhold til den seneste markedsundersøgelse, hvorefter der ved et ”fast 
kredsløb” i udgangspunktet forstås: En dedikeret (og uncontended) forbindelse, 
der er fast etableret mellem to geografiske punkter.  
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Et fast kredsløb kan underopdeles i segmenter, således at et fast punkt-til-punkt 
kredsløb mellem to slutbrugere/lokaliteter består af to terminerende segmenter 
samt (såfremt begge slutbrugere ikke er lokaliseret under samme netnode) en 
forbindelse herimellem i form af et centrallinjesegment. Et fast punkt-til-
multipunkt kredsløb kan underopdeles tilvarende.   
 
Det fremgår endvidere af Kommissionens Explanatory Note, afsnit 4.2.2.3, side 
50, at: 
 
”Other, typically contended and asymmetric wholesale access products offered 

by a network owner to a wholesale access seeker over copper or hybrid infra-

structures, can be regarded by access seekers as substitutes to leased lines, 

when they display certain advanced quality characteristics at the wholesale lev-

el, such as (i) guaranteed availability and high quality of service …., (ii) high-

quality network management, including of backhaul, resulting in upload speeds 

appropriate for business use and very low contention, (iii) the possibilitty to ac-

cess the network at points which have been defined according to the geographic 
density and distribution of business rather than mass-market users, (iv) the pos-

sibility to offer separate Ethernet continuity ( e.g. through an additional header 

allowing for several layers of virtual LANs). 
 
Det fremgår af ovenstående, at et bredbåndsprodukt, som i udgangspunktet er 
contended og har asymmetrisk up- and downloadhastigheder, også kan være 
omfattet af marked 4, hvis produktet i øvrigt besidder de produktegenskaber, der 
gør sig gældende for terminerende segmenter af faste kredsløb på engrosmarke-
det for netadgang af en særlig kvalitet på et fast sted. 
 
Denne præcisering fra Kommissionens side giver efter Erhvervsstyrelsens opfat-
telse ikke umiddelbart anledning til ændringer i forhold til den afgrænsning, som 
Erhvervsstyrelsen foretog i forbindelse med den tidligere markedsundersøgelse. 
 
Således har Erhvervsstyrelsen allerede i markedsafgørelsen af 16. juni 2012 på 
engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb medtaget mulig-
heden for at inkludere bredbåndsprodukter, der ikke nødvendigvis indeholder 
samtlige de karakteristika, der kendetegner terminerende segmenter af faste 
kredsløb.  
 
Et eksempel herpå er G.SHDSL, hvor der på en xDSL platform leveres et pro-
dukt med symmetrisk hastighed, høj kvalitet, høj kapacitet samt mulighed for 
tilkøb af ekstra SLA.  
 
Det er fortsat Erhvervsstyrelsens opfattelse, at G.SHDSL skal sidestilles med et 
fast kredsløb og dermed er et marked 4-produkt (tidligere marked 6-produkt). 
G.SHDSL-produktets funktionaliteter, især symmetri, kvalitet og en mere ud-
bredt anvendelse af SLA appellerer i højere grad til erhvervssegmentet, end det 
appellerer til privatkunder. Forskellene i produkterne afspejler sig bl.a. i pris-
sætningen, hvor G.SHDSL-produktet er prissat væsentlig højere end almindelige 
bredbåndsprodukter. Erthvervsstyrelsen vurderer på den baggrund, at det i prak-
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sis er mindre sandsynligt, at en engroskunde skifter et G.SHDSL-produkt ud 
med en almindelig asymmetrisk, ”best-effort”-ADSL-forbindelse8.  
 
Det er videre styrelsens opfattelse, at de tildligere principper for afgrænsning af 
markedet fortsat bør anvedes. Dermed vil en afgrænsning af markedet for netad-
gang af særlig kvalitet på et fast sted, hvad angår konkrete produkter, uændret 
skulle baseres på en samlet vurdering af produktets enkelte egenskaber.  
 

3.4. Produktegenskaber 

Det fremgår som ovenfor nævnt af Kommissiones beskrivelse af engrosmarke-
det for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4), at der for termi-
nerende segmenter af faste kredsløb er tale om dedikerede forbindelser, som til-
lige er uncontended. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at markedet 
udelukkende omfatter forbindelser med disse karakteristika. Såfremt en given 
forbindelse i alt væsentligt giver slutbrugeren tilsvarende funktionalitet og i øv-
rigt er sammenlignelig med en forbindelse, som er dedikeret og uncontended, 
fast etableret mellem to geografiske punkter, kan der være tale om substitution 
mellem de to typer af forbindelser. 
 
Der er for det enkelte engrosprodukt tale om en konkret, samlet vurdering af det 
enkelte produkt, hvor følgende egenskaber inddrages i vurderingen af, hvorvidt 
produktet er omfattet af engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et 
fast sted:  
 

• Dedikeret og uncontended. 
• Andre parametre som direkte har indflydelse på den opnåede kvalitet, 

herunder især latenstid.  
• Symmetrisk up- og downloadkapacitet. 
• Service Level Agreement (SLA). 
• Pris, der kan ses som en afspejling af de karakteristika, som er gældende 

for et givent fast kredsløb. 
 
Faste kredsløb kan være såvel analoge som digitale, idet de to transmissions-
former begge kan anvendes til overførsel af tale og data. Den afgørende forskel 
mellem analoge og digitale forbindelser er forbindelsernes kapacitet og funktio-
nalitet, hvor de analoge forbindelser karakteriseres ved en lavere kapacitet og en 
begrænset funktionalitet. 
 
Ifølge Kommissionens Explanatory Note gælder der fortsat et udtrykkeligt krav 
om teknologineutralitet. Faste kredsløb kan således tilvejebringes ved anvendel-
se af en række forskellige teknologier. 
 
Ud fra denne synsvinkel er det principielt uden betydning for slutbrugeren, hvil-
ken teknologi eller fysisk platform der anvendes til fremførelse af data. Det spil-
ler for kunden som udgangspunkt ingen rolle (det være sig slutbrugeren eller 

                                                           
8 Der ses i denne sammenhæng bort fra, at det er muligt at tilkøbe serviceaftaler på ADSL-forbindelser, der 

garanterer en højere driftssikkerhed. 
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engroskunden) om fremførelsen sker via for eksempel kobberkabler, koaksial-
kabler, fibre, trådløse forbindelser som Fixed Wireless Access (FWA) eller an-
dre typer af teknologier. Ligeledes er valget af transmissionsprotokol (Ethernet, 
IP etc.) uden betydning, så længe der leveres en forbindelse, som i tilstrækkelig 
grad lever op til de ovenfor nævnte kerneegenskaber. 
 
Et ”fast kredsløb” omfatter også tilfælde, hvor det faste kredsløbssegment ek-
sempelvis etableres ved emulering (simulering i realtid) over et pakkekoblet net, 
samt tilfælde hvor det faste kredsløbssegment kun er til rådighed i den tid, man 
vil benytte segmentet. 
 
På samme måde som tilfældet var, for så vidt angår det tidligere engrosmarked 
for terminerende segmenter af fast kredsløb (marked 6), ses der på baggrund af 
ovenstående ikke at være basis for at foretage en afgrænsning af konkrete pro-
duktmarkeder afhængig af anvendte transmissionsteknologier. 
 
Det relevante produktmarked er således markedet for netadgang af særlig kvali-
tet på et fast sted, uanset kapacitet og underliggende teknologi. 
 

3.5. Produktmarkedets udstrækning 

Det er ifølge Kommissionens henstilling op til det enkelte medlemsland at fast-
lægge, hvad der udgør et terminerende segment af faste kredsløb ud fra nettopo-
logien i de enkelte medlemslande. 
 
Som hidtil er det terminerende segment af et fast kredsløb defineret som stræk-
ningen fra en given slutbrugeradresse til den netnode, hvor sammenkobling med 
centrallinjesegmentet kan ske. I denne sammenhæng benyttes den generelle be-
tegnelse ”netnode” til at angive lokaliteter i nettet, hvor der er placeret udstyr 
som transmissionsudstyr, centraludstyr, routere, krydsfelt eller lignende.  
 

For at det samme produkt ikke bliver medregnet på flere markeder er det nød-
vendigt at afgrænse marked 4 over for engrosmarkedet for lokal netadgang på et 
fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, 
for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b).  

 

3.6. Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted 

(marked 3a)  

Markedet er ifølge Kommissionens henstilling karakteriseret ved, at adgang sker 
lokalt, at engroskunden har en høj grad eller fuld kontrol over forbindelsen til 
slutbrugeren, og at adgangen skal være tjenesteuafhængig og uncontended9. 
Forbindelsen kan være baseret på en traditionel ”rå” fysisk eller virtuel adgang 
til infrastrukturen.  

                                                           
9 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted omfatter både forbindelser, der er i deres natur er un-

contend, og forbindelser, der på grund af deres kvalitet, i praksis er uncontendede.     
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I modsætning til den del af marked 3a, som udgør ”rå” fysisk infrastruktur, er 
engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted kendetegnet ved, 
at der altid er tale om bestykkede forbindelser. De ”rå” fysiske forbindelser på 
marked 3a kan hermed adskilles fra forbindelser på marked 4 ud fra, hvorvidt 
forbindelserne er bestykkede med transmissionsudstyr eller ej.  
 
Virtuelle forbindelser omfattet af engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast 
sted og produkter på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast 
sted har til en vis grad sammenfaldende egenskaber. Der er således på begge 
markeder tale om bestykkede accessforbindelser, der kan leveres på en flerhed 
af teknologiske platforme. Engrosprodukterne på begge markeder kan endvidere 
anvendes til at levere forbindelser, som er uncontended, hvilket bidrager til et 
højere kvalitetsniveau for de tjenester, som leveres over forbindelsen.  
 
Produkterne er imidlertid også kendetegnet ved en række forskelle, som gør, at 
produkterne som udgangspunkt henvender sig til forskellige slutbrugersegmen-
ter. De virtuelle netadgangsprodukter på marked 3a er almindeligvis tilstrække-
lige til at kunne dække behovet hos de fleste privatkunder, mens produkterne på 
marked 4 typisk anvendes til løsninger til erhvervsvirksomheder. 
 
Faste kredsløb efterspørges typisk i forbindelse med løsninger til erhvervsvirk-
somheder, som sætter krav om, at forbindelsen i form af det faste kredsløb er 
fuldt ud til rådighed, når der er behov herfor. Det medfører, at der i forbindelse 
med faste kredsløb er tilknyttet en bedre Service Level Agreement (SLA), end der 
er til et bredbåndsprodukt. Der er hovedsagelig tale om tekniske ydelser, garan-
teret oppetid, levering og fejlretning af relevant udstyr. Der skal med andre ord 
være tale om en mere driftssikker forbindelse, end det er tilfældet for et bred-
båndsprodukt, hvor grænsen for fx fejlretningstid er højere. 
 
I typiske erhvervsløsninger skal der som udgangspunkt kunne overføres store 
datamængder både til og fra de forskellige geografiske lokaliteter, og faste 
kredsløb er på baggrund heraf ofte symmetriske i forhold til up- og downloadka-

pacitet. Udgangspunktet for bredbåndsforbindelser til privatmarkedet er, at der 
efterspørges en betydeligt højere downloadkapacitet end uploadkapacitet. 
 
Nogle brancher, fx den finansielle sektor, stiller krav om kort latenstid. Svarti-
derne i transmissionen skal være så korte som overhovedet muligt, så data opda-
teres i så nær realtid på alle tilknyttede lokaliteter. Udgangspunktet for bred-
båndsforbindelser til privatmarkedet er derimod, at latenstid ikke i samme grad 
spiller en afgørende rolle i efterspørgslen. 
 
Som følge af de faste kredsløbs særlige katakteristika, er disse almindeligvis dy-
rere end et bredbåndsprodukt. Prisen for produktet kan således i sig selv udgøre 
en indikation af, om et givet produkt er omfattet af engrosmarkedet for netad-
gang af en særlig kvalitet på et fast sted eller engrosmarkedet for lokal netad-
gang på et fast sted. 
 
De ovenfor nævnte parametre er kun indikationer og er kun udgangspunkt for, 
hvad der vurderes at være henholdsvis et bredbåndsprodukt og et fast kredsløb. 
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Grænsedragningen mellem produkterne på de to markeder må – for derved at 
give et mere robust grundlag – foretages konkret i forhold til det enkelte produkt 
ud fra en vurdering af de samlede egenskaber. 
 
Trods visse ligheder i produktkarakteristika mellem engrosprodukterne på mar-
ked 3a og 4, eksisterer der således en række produktparametre, der signalerer, 
om et givent produkt hører hjemme på marked 3a eller 4. 
 

3.7. Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, 

for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 

3b) 

Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masse-
forhandlede produkter (marked 3b) er kendetegnet ved, at adgangen sker cen-
tralt, at engroskunden som følge heraf har begrænset kontrol over forbindelsen, 
og at produkterne anvendes til brug for bredbåndstjenester til privatkundemar-
kedet/massemarkedet.  
 
Engrosprodukter på marked 3b og marked 4 har på nogle punkter sammenfal-
dende egenskaber. Der er således på begge markeder tale om bestykkede acces-
forbindelser, der kan leveres på en flerhed af teknologiske platforme. Produkter-
ne er imidlertid også kendetegnet ved en række forskelle, som gør, at produkter-
ne som udgangspunkt henvender sig til forskellige slutbrugersegmenter. 
 
Produkterne på marked 3b er bl.a. kendetegnet ved, at der som oftest er tale om 
produkter eller tjenester, der udbydes bredt, og at der således ikke – som på  
marked 4 – er tale om skræddersyede løsninger tilpasset enkeltstående slutbru-
gere.  
 
I forhold til kvaliteten vil det for en forbindelse på marked 3b typisk være tale 
om et ”best-effort”-produkt, idet der for disse forbindelser er en høj grad af con-
tention. Dette indebærer, at der er en risiko for, at forbindelsen ikke kan under-
støtte en angiven kapacitet hele tiden. ”Best-effort”-produkter er almindeligvis 
tilstrækkeligt for at kunne opfylde behovet hos de fleste privatkunder, mens er-
hvervskunder ofte stiller ganske særlige krav til forbindelsen, der svarer til 
egenskaberne for et fast kredsløb, hvor kapaciteten er uncontended10.   
 
Forskellen i kvalitetsniveau mellem produkter på marked 3b og marked 4 signa-
lerer således en forskel, som gør, at produkterne som udgangspunkt henvender 
sig til forskellige slutbrugersegmenter. Set i sammenhæng med de øvrige egen-
skaber, som karakteriserer faste kredsløb – og som er beskrevet ovenfor – indi-
keres grundlaget for en tydelig sondring mellem produkter på de to markeder. 
 

                                                           
10 Et fast kredsløb vil have en uncontended kapacitet til rådighed, når den skal bruges, mens kapaciteten på 

et masseforhandlet produkt på marked 3b kan være begrænset i perioder på grund af prioriteringer i nettet, 
bl.a. i forbindelse med spidsbelastninger. 
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3.8. Sammenfatning af produktegenskaberne for engros-

markedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast 

sted 

Et fast kredsløb på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast 
sted har i henhold til Kommissionens henstilling om relevante produktmarkeder 
visse egenskaber, som benyttes i vurderingen af, om det enkelte produkt er om-
fattet af markedet. 
 
Produktmarkedet omfatter enhver teknologisk platform, hvorpå der kan produ-
ceres et kredsløb med de angivne egenskaber. Markedet strækker sig fra en gi-
ven slutbrugeradresse til den første netnode, hvor der kan ske sammenkobling 
med centrallinjesegmentet, og markedet omfatter alle kapaciteter. 
 
Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted afgrænses over 
for engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engros-
markedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandle-
de produkter (marked 3b) gennem en konkret, samlet vurdering af det enkelte 
produkt. Ved vurderingen af, om et produkt tilhører det ene eller det andet mar-
ked, inddrages følgende egenskaber: 
 

• Uncontended 
• Kvalitet 
• Symmetrisk up- og downloadkapacitet 
• Service Level Agreement (SLA) 
• Latenstid 
• Pris 

 
Et konkret produkt kan ikke være omfattet af både engrosmarkedet for lokal 
netadgang på et fast sted eller central netadgang på et fast sted, for så vidt angår 
masseforhandlede produkter og engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet 
på et fast sted. 
 
Med undtagelse af enkelte mindre præciseringer er der altså tale om en ind-
holdsmæssig videreførelse af den afgrænsning af produktmarkedet, der lå til 
grund for Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for 
terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6). 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering af, hvilke accesprodukter, der er omfattet er en-
grosmarkedet fremgår af bilag 1  
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4. Branchens bemærkninger til hø-
ringen over Analysekonceptet  
 

Branchen har i forbindelse med høringen over relevante emner i relation til de 
kommende markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne, som blev gennem-
ført i november 2014, haft mulighed for at afgive bemærkninger til Erhvervssty-
relsens indledende overvejelser vedrørende afgrænsningerne af bredbåndsmar-
kederne.  
 
Erhvervsstyrelsen bad i forbindelse med høringen specifikt om branchens syns-
punkter i forhold placeringen af uncontendede VULA-produkter med symmetri-
ske hastigheder, samt om bemærkninger til, hvorvidt en fiberbaseret BSA-
forbindelse kan opfylde kravene til at blive placeret på marked 3a og ikke mar-
ked 3b, som er udgangspunktet for BSA-produkterne. 
 
Selskaberne anførte i forhold til VULA-produkterne, at de bør placeres på mar-
ked 3a og 3b og ikke på marked 4. Nogle selskaber gav udtryk for, at henholds-
vis ”uncontended VULA” og ”contended VULA” bør placeres på henholdsvis 
marked 3a og 3b. Ét selskab påpegede dog, at der ikke bør laves en markedsind-
deling, hvor der sondres mellem VULA med/uden symmetriske hastigheder, da 
dette med tiden kan føre til en uensartet regulering mellem de to typer VULA-
produkter.  
 
Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgrænsning lagt op til, at 
uncontended VULA placeres på marked 3a, mens contended VULA findes på 
marked 3b. Styrelsen finder dog samtidig, at der kan være VULA-produkter, 
som ikke i bogstavelig forstand er uncontended, men som uagtet dette har egen-
skaber, som umiddelbart er sammenlignelig med et uncontended VULA-
produkts egenskaber. Et sådan contended VULA-produkt kan derfor være om-
fattet af marked 3a på trods af, at der ikke er tale om et uncontended virtuelt 
produkt. De nærmere forudsætninger herfor fremgår af afsnit 2.2.5.2. 
 
For så vidt angår placeringen af BSA-produkter anførte flere selskaber, at fiber-
BSA bør placeres på marked 3b. Samtidig blev det bemærket, at en placering af 
kobber- og fiber-BSA på hver sit marked kan gøre det vanskeligere at sikre ens-
artet regulering (dvs. teknologineutralitet), hvilket som udgangspunkt bør til-
stræbes. Som det fremgår af bilag 1 vil Erhvervsstyrelsens afgrænsning resultere 
i, at BSA-produkter baseret på kobber-, fiber- og kabel-tv-net alle er omfattet af 
marked 3b. 
 
I forhold til afgrænsningen af marked 3b bemærkede et selskab, at selvom det 
relevante marked er markedet for fastnetbredbånd, så inddrager Kommissionen i 
sin Explanatory Note til henstillingen om relevante markeder LTE som alterna-
tiv infrastruktur, der kan substituerer BSA via kobber med hensyn til at levere-
bredbånd på detailmarkedet. Erhvervsstyrelsen har i afgrænsningen konkluderet, 
at trådløse punkt-til-multipunkt-net (og dermed også LTE) ikke er omfattet af 
marked 3b. De konkrete begrundelser herfor findes i afsnit 2.3.8 . Erhvervssty-
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relsen vil i forbindelse med analysen af konkurrencesituationen vurdere, hvor-
dan slutbrugernes anvendelse af LTE påvirker konkurrenceforholdene på mar-
ked 3b. 
 
 
I relation til marked 4 blev det i forbindelse med høringen anført, at Erhvervs-
styrelsen bør overveje, om der på et dansk marked er tilstrækkeligt grundlag for 
identifikation af et særligt marked 4, som beskrevet i henstillingen om relevante 
markeder. Et selskab har anført, at det først bør undersøges, om der er et separat 
produktmarked for kvalitets-karakteristika, der ikke på kommercielt levedygtige 
vilkår kan tilkøbes til produkterne på marked 3a og 3b.  
 
Selskabet foreslår i forlængelse heraf, at der på baggrund af de særlige forhold 
på det danske marked foretages en analyse og tre-kriterie test af, hvorvidt der er 
grundlag for at definere et separat marked 4 samtidig med, at det tidligere mar-
ked 6 udfases. Der argumenteres således for en yderligere deregulering eller op-
hævelse af den sektorspecifikke regulering på dette marked. 
 
Erhvervsstyrelsen har fundet grundlag for, at der fortsat defineres et relevant 
produktmarked, som indeholder terminerende segmenter af faste kredsløb. 
Grundlaget for at definere dette marked fremgår af afsnit 3. Det skal bemærkes, 
at styrelsen hermed ikke har taget stilling til, hvorvidt der er grundlag for fortsat 
at regulere markedet eller deregulere markedet. Med udgangspunkt i det afgræn-
sede produktmarked for marked 4 vil Erhvervsstyrelsen nu undersøge, i hvilket 
omfang konkurrencesitationen tilsiger, at der er grundlag for yderligere deregu-
lering eller ophævelse af den sektorspecifikke regulering på marked 4.  
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at branchen i forbindelse med høringen over analy-
sekonceptet er fremkommet med bemærkninger, der relaterer sig til henholdsvis 
slutbrugernes efterspørgsel efter bredbåndstjenester, geografisk markedsaf-
grænsning, analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkederne og markedsafgø-
relserne. Styrelsen vil løbende under arbejdet med de forskellige faser af mar-
kedsundersøglserne inddrage selskabernes bemærkninger og forslag. 
 
Eksempelvis har række selskaber fremhævet den betydning, som tv-indhold og 
nye indholdsbaserede internettjenester (OTT-tjenester) har for konkurrencen på 
bredbåndsmarkederne. Selskaberne har således i deres bemærkninger lagt vægt 
på, at det er et forhold, som styrelsen bør inddrage i vurderingen af konkurren-
cesituationen på bredbåndsmarkederne. Erhvervsstyrelsen vil behandle OTT-
tjenesternes samspil med bredbåndsmarkedet samt tv-indholds betydning i for-
bindelse med beskrivelsen af slutbrugermarkedet for bredbånd, ligesom det vil 
blive behandlet i forbindelse med analysen af konkurrencesituationen på såvel 
marked 3a og 3b. Begge enmer vil således indgå i det videre arbejde med mar-
kedsundersøgelserne. 
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Bilag 1: Oversigt over accespro-
dukter 
 

Platform Produkt Gl. henstilling Ny henstilling 

Kobber  Rå kobber – helstrækninger Marked 4 Marked 3a 

Rå kobber – helstrækninger, 

delt  

Marked 4 Marked 3a 

Rå kobber – delstrækninger  Marked 4 Marked 3a 

Rå kobber – delstrækninger, 

delt  

Marked 4 Marked 3a 

VULA uncontended – POI0 på 

FIP 

Marked 4 Marked 3a 

VULA uncontended – POI0 på 

central 

Marked 4 Marked 3a 

VULA contended – POI1 Marked 4 Marked 3a 

VULA contended – POI2 Marked 4 Marked 3b 

VULA contended – POI3 Marked 4 Marked 3b 

eBSA – POI2/Lag3 Marked 5 Marked 3b 

eBSA – POI3/national Marked 5 Marked 3b 

Fiber  Rå fiber – FTTH  Marked 4 Marked 3a 

Rå fiber – BTO Marked 4 Marked 3a 

Fiber BSA – POI2/Lag3 Marked 5 Marked 3b 

Fiber BSA – POI3/national Marked 5 Marked 3b 

Kabel-tv BSA på kabel-tv – POI2/Lag3 Marked 5 Marked 3b 

BSA på kabel-tv – 

POI3/national 

Marked 5 Marked 3b 

Andet  Terminerende segmenter af 

faste kredsløb (i udgangs-

punktet kobber og fiber samt 

radiobaserede forbindelser), 

hvilket fx kan være følgende 

produkter: 

• Analoge 2- og 4-tråds kob-

berforbindelser 

• 2 Mbit/s-forbindelser mm. 

(G.703) 

• N*64 kbit/s 

• G.SHDSL 

• SDH (STM-x, 48 Mbit/s 

mm.) 

• Visse typer IP-baserede 

produkter 

Marked 6 Marked 4 

 


