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TDC’s høringssvar - Erhvervsstyrelsens udkast til markedsaf-

grænsning for bredbåndsmarkederne - marked 3a-3b og 4 

 

Erhvervsstyrelsens har den 26. marts 2015 sendt Erhvervsstyrelsens udkast 

til produktmarkedsafgrænsning for bredbåndsmarkederne omfattende en-

grosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a), engrosmarke-

det for central netadgang på et fast sted, fsva. masseforhandlede produkter 

(marked 3b) og engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast 

sted (marked 4) i høring, som et led i Erhvervsstyrelsens påbegyndelse af ar-

bejdet med de kommende markedsundersøgelser af bredbåndsmarkederne.  

 

TDC skal nedenfor fremkomme med bemærkninger til Erhvervsstyrelses ud-

kast til produktmarkedsafgrænsninger.  

 

 

1. TDC’s generelle bemærkninger 

 

TDC er overordnet set enig med Erhvervsstyrelsens afgrænsning af produkter 

på henholdsvis marked 3a og 3b, således at fysisk unbundlede og unconten-

dede virtuelle accessprodukter tilhører marked 3a-produkter, mens contende-

de virtuelle accessprodukter tilhører marked 3b-produkter. 

 

TDC skal i den sammenhæng bemærke, at Erhvervsstyrelsen tilsyneladende 

placerer en række produkter på marked 3a, selvom disse er contendede, jf. 

Erhvervsstyrelsens udkast side 14, anden sidste afsnit. 

 

Det er TDC’s opfattelse, at disse produkter – hvor trafikkens opsamles lokalt - 

ikke umiddelbart er sammenligneligt med et uncontented produkt og derfor 

ikke bør placeres på marked 3a, som Erhvervsstyrelsen ellers lægger op til i 

udkastet til produktmarkedsafgrænsning, jf. side 14 nederst. Erhvervsstyrel-

mailto:postmar@erst.dk


 

2 sen har ikke nærmere begrundet, hvori sammenligneligheden består og bør 

præcisere dette i den endelige produktmarkedsafgrænsning. 

 

TDC bemærkede desuden i TDC’s høringssvar af 19. december 2014 vedrø-

rende relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser på 

bredbåndsmarkedet, at: 

 

”Det forhold at contended VULA placeres som et produkt – sammen 

med BSA – på marked 3b understreger, i overensstemmelse med bi-

lag 1 til Erhvervsstyrelsens notat, at den danske regulering af conten-

ded VULA er mere vidtgående end europæisk praksis.” 

  

Erhvervsstyrelsens bedes endnu engang forholde sig til denne problemstilling 

i deres endelige produktmarkedsafgrænsning, idet forholdet ikke ses at være 

vurderet nærmere i nærværende udkast. 

 

TDC bemærker yderligere, at Erhvervsstyrelsen først foretager en analyse og 

vurdering af den geografiske afgræsning af markederne i de fremtidige mar-

kedsanalyser. TDC skal fremhæve, at TDC tilslutter sig Erhvervsstyrelsens 

fremgangsmåde i forhold til fastlæggelse af den geografiske afgrænsning af 

markederne, eftersom den geografiske analyse heraf kræver særlige data, 

som først kan analyseres, når produktafgræsningerne er blevet fastlagt.  

 

TDC forventer desuden, at Erhvervsstyrelsen i de fremadrettede markedsana-

lyser vurderer følgende forhold:  

 

 Eventuel differentiering af forpligtelser for høje og lave båndbredder 

på marked 3b, såfremt der findes at være produkter på dette marked. 

 Deregulering af EBSA Transportforpligtelser som følge af forøget kon-

kurrence mellem transportnettene. 

 Differentiering af forpligtelserne for høj- og lavorden kredsløb på 

marked 4. 

 En udvidet deregulering af backhaul-forpligtelserne på marked 4 som 

følge af forøget konkurrence mellem transportnettene.  

 

Disse ovennævnte forhold og tilhørende analyser kræver ligeledes særskilte 

data og bør derfor være inkluderet i Erhvervsstyrelsens første udkast til mar-

kedsanalyser.  

 

 

2. TDC’s specifikke bemærkninger  

 

Foruden det af TDC ovenfor anførte, har TDC i forhold til Erhvervsstyrelsens 

udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3a-b og marked 4 følgende 

nedenstående bemærkninger. 

 

2.1. Bemærkninger til afsnit 2.1 
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Afsnit 2.1 Slutbrugerkrav og selskabernes forretningsmodeller: 

 

Første afsnit: 

TDC er enig med Erhvervsstyrelsen i, at kravet for, om en tjeneste kan inklu-

deres på marked 3a og 3b bl.a. er, om der gives mulighed for både up- og 

download trafik.  

 

I tillæg hertil kan der tilknyttes accessoriske produkter såsom multicast og 

VoD, hvis Erhvervsstyrelsen specifikt måtte afdække et regulatorisk behov 

herfor, men TDC bemærker, at disse ikke udgør selvstændige produkter på 

hverken marked 3a eller 3b.  

 

Andet afsnit:  

Det er TDC’s opfattelse, at kravet om, at engroskunden skal kunne ”specifice-

re kvalitet” er udtryk for, at Erhvervsstyrelsen allerede i udkast til produkt-

markedsafgrænsning forholder sig til, hvilke forpligtelser, der fremadrettet i 

markedsafgørelser ville kunne pålægges TDC, idet Erhvervsstyrelsen i den ci-

terede passage forholder sig til, hvilke krav der stilles til engrosproduktet. Er-

hvervsstyrelsen foretager således allerede i nærværende udkast en vurdering 

af, hvilke fremtidige forpligtelser, der ville kunne pålægges SMP-udbyderen, 

hvilket bør give Erhvervsstyrelsen anledning til at revidere dette afsnit.   

 

Det er samtidig TDC’s opfattelse, at kravet om, at engroskunden skal kunne 

”specificere kvalitet” reelt betyder, at der ikke vil kunne placeres nogen pro-

dukter på marked 3b.  

 

Når Erhvervsstyrelsen som ovenfor beskrevet allerede forholder sig til fast-

læggelsen af de eventuelle fremadrettede forpligtelser, bør Erhvervsstyrelsen 

være opmærksom på, at udviklingen i flere andre lande går i retning af en 

egentlig deregulering, herunder har PTS i Sverige den 19. februar 2015 helt 

besluttet, at der ikke skulle ske regulering af marked 3b1.  

 

Femte afsnit:  

Det er TDC’s opfattelse, at henvisningen til ”sådanne bredbåndstjenester” ik-

ke er klar og Erhvervsstyrelsens opfordres derfor til at udbygge denne hen-

visning. 

 

Side 9, øverst: 

TDC er ikke enig med Erhvervsstyrelsen, når Erhvervsstyrelsen konstaterer, 

at engrosprodukterne på marked 3b ”(…) giver mulighed for at tilvejebringe 

et landsdækkende udbud uden samme forudsætning om fysisk tilstedeværel-

se (…)”.  

 

TDC skal i den forbindelse bemærke, at det ifølge Kommissionens Explanatory 

Note, afsnit 4.2.2.2. fremgår, at produkter på marked 3b er produceret på et 

                                                
1 http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Konkurrensreglering-SMP/Centralt-tilltrade/ 



 

4 højere og mere centralt lag i netværksarkitekturen; og altså ikke på et enkelt, 

centralt sted i nettet, som Erhvervsstyrelsen angiver i det ovenfor citerede af-

snit.  

 

TDC opfatter Kommissionens definition, som angivet ovenfor, således at den-

ne alene vil omfatte BSA POI1 produkter, som direkte er omfattet af produkt-

afgrænsningen af marked 3b, mens yderligere produkter (f.eks. BSA POI2 el-

ler Ethernet Transport) alene skal reguleres som accessoriske produktet, hvis 

Erhvervsstyrelsen konkret måtte finde, at dette er nødvendigt på det danske 

marked, fordi der ikke skulle være konkurrence på det overliggende trans-

portnet.  

 

2.2. Bemærkninger til afsnit 2.2 

 

Afsnit 2.2.3.4 Uncontended forbindelse: 

Det er TDC’s opfattelse, at Erhvervsstyrelsens definition af ”uncontended” er 

upræcis. Det er således TDC’s opfattelse, at det centrale element ikke er, om 

forbindelsen er delt mellem flere (brugere eller tjenester), men derimod om 

disse gensidigt kan påvirke kvaliteten af forbindelsen. Således vil samproduk-

tion mellem PSTN og BSA ikke opfattes som contended, da disse tjenester 

benytter separate frekvensbånd på forbindelsen.  

 

Afsnit 2.2.5.2 Virtuelle forbindelser: 

Erhvervsstyrelsen anfører i udkast til produktmarkedafgrænsninger, at en-

groskunden får adgang til ”(…) visse kontrolfunktioner i netejerens DSLAM”. 

 

TDC skal i den forbindelse præcisere, at der hermed er tale om adgang til 

funktionalitet i form af separat uplink kort, men derimod ikke adgang til at 

konfigurere DSLAM eller eksempelvis til at til at tildele VLAN Id.  

 

TDC gør opmærksom på, at ovennævnte citerede passage fremstår meget 

generel og det bør præciseres, at visse kontrolfunktioner skal forstås i over-

ensstemmelse med Erhvervsstyrelsens bemærkninger herom på side 14, an-

det afsnit, hvoraf fremgår, at engroskunden får mulighed for at ”overvåge 

forbindelsen, foretage fejlretning og ændre slutbrugerens hastigheder”.  

 

TDC er i forhold til Erhvervsstyrelsens beskrivelse af det uncontendede pro-

dukt enig, når det i Erhvervsstyrelsens udkast konkluderes, at tilstedeværelse 

af lejet rå fiber til transport af trafik fra et fremskudt indkoblingspunkt til tra-

fikopsamling på bagvedliggende central ikke er en forudsætning for, at et så-

dant virtuelt accessprodukt på marked 3a kan karakteriseres som unconten-

ded jf. sidste afsnit, side 14: 

 

 ”Transporten fra DSLAM’en på det fremskudte indkoblingspunkt 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 mel-



 

5 lem det fremskudte indkoblingspunkt 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 uncontended virtuelt 

produktet. Som følge heraf må sådanne contendede virtuelle produk-

ter efter Erhvervsstyrelsens vurdering skulle placeres på marked 3a, 

når trafikken herfra opsamles lokalt.” 

 

TDC skal i den forbindelse pege på Kommissionens Explanatory Note side 43, 

hvoraf fremgår en beskrivelse af omfanget af back-haul kapacitet, der skal 

stilles til rådighed i forbindelse med ”uncontended VULA”, nemlig at backhaul-

produktets funktionalitet er afhængigt af den give teknologi: 

 

 “The technical features of the connection (backhaul connecting 

the street cabinet and central office and capacity dimensioning in par-

ticular) should only be limited by the inherent capabilities of 

the access technologies deployed.” 

 

2.3.  Bemærkninger til afsnit 2.3 

 

Afsnit 2.3.7 Kabel-tv-net: 

TDC er ikke enig med Erhvervsstyrelsens beskrivelse af, at bredbånd via ka-

bel-tv net på marked 3b opsamles på et sted, der er mere centralt i nettet 

end CMTS’erne.  

 

Det er i den forbindelse TDC’s opfattelse, at det (som det er i den nuværende 

regulering), er CMTS-placeringen, som definerer trafikopsamlingen. Hertil kan 

eventuelt tilkøbes Ethernet Transport for mere central opsamling. 

 

Afsnit 2.3.8: Trådløse net: 

TDC er enig med Erhvervsstyrelsen i, at mobilt bredbånd ikke udgør en del af 

produkterne på marked 3b. 

 

TDC skal alligevel bemærke, at mobilt bredbånd i forhold til de produkter, der 

er placeret på marked 3b i nogle sammenhænge kan udgøre en disciplineren-

de effekt på marked 3b, idet det så at sige udgør en ”indirect pricing 

constraint”. Dette bør ifølge TDC medføre, at Erhvervsstyrelsen ved pålæg-

gelse af eventuelle forpligtelser i den efterfølgende markedsafgørelse tager 

højde for en sådan påvirkning med henblik på at fastsætte lempeligere for-

pligtelser for SMP-operatøren.  

 

2.4. Bemærkninger til afsnit 3 

 

Andet afsnit: 

Som det anføres af Erhvervsstyrelsen side 30 er marked 3a og 3b ikke tekno-

logineutrale. Kravet om teknologineutralitet har på de nuværende marked 4 

og 5 betydet, at de enkelte operatørers afsætning har været analyseret under 



 

6 ét, uden hensyn til den underlæggende teknologi. F.eks. er TDC’s samlede af-

sætning af fiber og kobber på marked 4 indgået i markedsanalysen og den ef-

terfølgende afgørelse med dertilhørende forpligtelser. Dette er ikke længere 

tilfældet, når afsætningen ikke er teknologisk neutral med hensyn til den un-

derlæggende produktionsplatform. TDC finder derfor, at de enkelte teknologi-

er på f.eks. Marked 3a i de fremadrettede markedsundersøgelser skal analy-

seres separat i forhold til at tildele en operatør SMP-status og fastsætte even-

tuelle forpligtelser overfor denne i de fremadrettede markedsafgørelser.   

 

TDC er i forhold til forslag til afgrænsning af det nye marked 4 enig i, at det 

udestår til selve markedsanalysen at vurdere, om givne produkter skal omfat-

tes af regulering. 

 

Samtidig finder TDC imidlertid, at afgrænsning af det nye marked 4, som fo-

retaget i Kommissionens Henstilling, indebærer, at det overordnet set må gi-

ve anledning til at vurdere, om de produktegenskaber der anføres som grund-

læggende for de nu under marked 4 oplistede produkter reelt er egenskaber, 

der i sig selv kan definere et selvstændigt produktmarked. 

 

Som det også fremgår af Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgrænsning 

er der et åbenbart overlap mellem funktionalitet, der indgår i marked 4 og 

både marked 3a og 3b produkter, således at eksempelvis et produkt som G. 

SHDSL funktionelt kan beskrives som et antal egenskaber, som kan købes 

som ”én pakke”, men som også kan sammensættes ud fra marked 3a-

produkter, dvs. karakteristika som f.eks. garanteret kapacitet (f.eks. en dedi-

keret eller uncontended dataforbindelse), symmetrisk up- og downloadkapaci-

tet og mulighed for tilkøb af udvidet SLA (Service Level Agreement) mv.  

 

Det må så i den konkrete analyse af konkurrencen på marked 3a/b afgøres, 

om tilvejebringelse af disse funktionaliteter kan begrunde et behov for en-

grosregulering, der indebærer, at disse funktionaliteter skal stilles til rådighed 

  

TDC skal som tidligere anført igen bemærke, at Kommissionens Explanatory 

Notes konstaterer, at grænsen mellem marked 3 og 4 er flydende, eksempel-

vis når Explanatory Notes giver en cirkulær beskrivelse af relationen mellem 

placering på markederne 3a-b og 4, idet det her fremgår, at marked 3b-

produkter godt kan imødekomme marked 4 behov samt, at en placering på 

marked 3b blot forudsætter, at disse produkter ikke er placeret på marked 4, 

jf. Explanatory Notes, side 46:   

 

 “This market [3b] could also include non-physical or virtual access 

products with an improved quality of service, which could be used as 

an input for the provision of retail products for non-residential 

customers, as long as these do not fall within the boundaries 

of the wholesale high-quality access market” 

 



 

7 Med andre ord indikerer det ifølge TDC, at afgræsningen mellem marked 3b, 

men også marked 3a, og marked 4 er så flydende og uklar, at Erhvervsstyrel-

sen tilbundsgående bør analysere, om der kan opnås en mere enkel og forud-

sigelig regulering ved at placere de mulige marked 4-produkter (især de i Er-

hvervsstyrelsens udkast særligt fremhævede produkter G.HDSL og faste ter-

minerede kredsløb, LL) på marked 3a. Dette skyldes, at de fleste kriterier for 

at kunne placere produkterne på dette marked efter TDC’s opfattelse må an-

ses for at være opfyldt.  

 

Dette indebærer, at der bør foretages en tre-kriterie-test for at se, om de af 

Erhvervsstyrelsen i udkastet foreslåede marked 4-produkter udgør et selv-

stændigt relevant marked i dansk sammenhæng, idet kravene til ikke mindst 

de virtuelle produkter på marked 3a og b sammen med adgangen til fysisk 

unbundlede produkter kan antages at imødekomme kravene hertil2. 

 

TDC skal i den sammenhæng henlede opmærksomheden på, at ETSA på det 

estiske marked har gennemført en sådan analyse og konkluderet, at marke-

det ikke kan opfylde tre-kriterie-testen3, bl.a. fordi de mulige marked 4 pro-

dukter af engroskunden kan etableres ud fra marked 3-produkter blandt hvil-

ke, der i øvrigt ikke i Estland indgår virtuelle access produkter: 

 

 “With regard to the second criterion, ETSA finds that the wholesale 

market for terminating segments of leased lines is a shrinking market 

both in terms of volume and revenue in Estonia. The provision of 

leased lines services has been considerably decreasing at both retail 

level and at wholesale level10 with […]. ETSA indicates that since 

several alternative operators have now deployed their own network 

infrastructures in Estonia, businesses can purchase leased lines di-

rectly from several providers (e.g. Televork and Esti Raudtee). ETSA 

further explains that alternative operators are increasingly us-

ing copper and fibre access products as building blocks to pro-

vide terminating segments of leased lines and that many for-

mer leased lines users are switching to broadband inputs. As a 

result the market shares of alternative operators on the wholesale 

market for terminating segments of leased lines have strongly in-

creased. ETSA concludes that the market is tending towards effective 

competition.” 

 

En konklusion som Kommissionen netop noterer sig med pålæg om passende 

tid til udfasning af den nuværende regulering af marked 6 produkter:  

                                                
2 Som nævnt tidligere af TDC må andre specifikke produkter, der i dag hører hjemme på nu-

værende marked 6 og som nu i henhold til udkast skal indgå på marked 4, som f.eks. n x 
64Kb og to-trådsforbindelse ud fra efterspørgsel og omfang af afsætning på engros-markedet 
under alle omstændigheder vurderes som værende under udfasning og behøver fremadrettet 
- og ledsaget en passende periode for denne udfasning - ikke være omfattet af regulering, da 
de kan erstattes af uncontendede eller contendede VULA produkter hhv. rå kobber. 
3 Der henvises til Commission Decision concerning Case EE/2014/1675: Wholesale high qual-

ity access provided at a fixed location in Estonia 11.12.2014 C(2014) 9845 final. 
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 “Nevertheless, in order to ensure the lifting of regulation in a predict-

able and transparent manner, the Commission calls upon ETSA to 

oblige the SMP operator in its final measure to give an appropriate 

period of notice to parties affected by the withdrawal of obligations. 

The SMP operator should therefore inform all those operators current-

ly buying a terminating segment of leased lines at regulated condi-

tions whether and at which date the current terms and conditions 

could be modified.” 

 

TDC finder ikke, at Erhvervsstyrelsen i nærværende udkast til produktmarke-

dafgrænsning har foretaget en reel analyse af markedsafgræsning af det i 

Henstillingen fremlagte nye marked 4 ud fra de produkter, der må antages at 

skulle indgå i det danske marked 3a og b, jf. i den forbindelse også Explana-

tory Memorandum: 

 

 “The business retail market is characterised by considerable divergent 

national conditions. It is therefore for the NRAs to ascertain whether 

any breaks in the chain of substitution can be observed.” 

 

I forhold til at foretage en fremadrettet definition af relevante markeder base-

ret på danske forhold, herunder navnlig tilgængeligheden af conten-

ded/uncontended VULA, forekommer det derfor bagvendt blot at overføre nu-

værende marked 6 produkter som produktafgræsning af et nyt marked 4. 

 

2.5. Bemærkninger til Bilag 1 

 

TDC kan ikke genfinde eBSA POI1 og faste trådløse net i bilaget, som ifølge 

Erhvervsstyrelsen tilhører marked 3b.  

 

--o0o-- 


