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Tine Meyer

Fra: Kenneth Jarnit <kjt@telenor.dk>

Sendt: 15. april 2015 14:52

Til: Tine Meyer; Postkasse MAR

Cc: Morten Petersen

Emne: SV: Høring over udkast til produktafgrænsninger på de tre nye bredbåndsmarkeder 

Kære Tine m.fl (postmar@erst.dk) 

 

Telenor har med mail af 26. marts 2015 modtaget udkast til produktafgrænsninger på de tre nye 

bredbåndsmarkeder (marked 3a, 3b samt 4). 

 

Telenor har alene få bemærkninger til udkastet: 

 

• Fsva. marked 3b (stort fokus på massemarked-produkter rettet mod privatmarked) 

På side 22 nederst er det anført, at Wholesale Central Access ”can be used to provide best-effort retail services to 

both residential and non-residential customers”. Begreberne ”residential” og ”non-residential” giver umiddelbart 

indtryk af, at der både er tale om både privat og business markedet, dvs. at det ikke er afgørende om det 

pågældende produkt sælges til private husstande eller til virksomheder og disses medarbejdere (som blandt andet 

hjemmearbejdspladser og medarbejderbredbånd). Men på side 23 øverst indsnævres til 

”privatkundemarkedet/massemarkedet” og nederst side 23 anføres det, at ”det betyder, at der er tale om produkter 

rettet mod privatkundemarkedet”, hvilket samlet set giver indtryk af at Erhvervsstyrelsen har valgt at indsnævre 

marked 3a unødigt meget. Telenor er indforstået med, at der er tale om et marked for masse-forhandlede 

forbindelser, og at dette typisk er et kendetegn ved de bredbåndsprodukter der udbydes på privatmarkedet, men til 

gengæld giver fokuseringen på begrebet ”privatmarkedet” i markedsafgrænsningen anledning til usikkerhed om, 

hvorledes masse-forhandlede bredbåndsforbindelser til hjemmearbejdspladser samt medarbejderbredbånd skal 

placeres. Efter Telenors umiddelbare opfattelse bør disse produkter (medarbejderbredbånd og 

hjemmearbejdspladser) være omfattet af marked 3b, men det må vel kræve at Erhvervsstyrelsen formulerer 

markedsafgrænsningen således at der ikke fokuseres for stærkt på ”privatmarkedet”. Telenor anbefaler at man i 

stedet lægger vægten på at der (typisk) vil være tale om  masseproducerede forbindelser.   

 

• Fsva. marked 3b (central afhentning med samtidig mulighed for differentiering?) 

Der synes at være gjort meget ud af at afgrænse markedet således at det alene omfatter bredbåndsprodukter, der 

ikke differentieres og som kun i begrænset giver mulighed for særlige funktionaliter (se eks. side 23 midtfor samt 

nederst). Umiddelbart har vi den opfattelse at det givetvis er korrekt at man i dag kan sige at der med central 

afhentning af trafik sker en form for begrænsning i mulighederne for differentiering af produkter. Men det er vel 

ikke udelukket, at der med den teknologiske udvikling bliver mulighed for differentiering og yderligere 

funktionaliteter, uanset at der er tale om central afhentning. Spørgsmålet er så hvilken betydning en snæver 

markedsafgrænsning med fokus på den manglende aktuelle differentiering mv, vil have for evt. nye produkter, der 

ikke udelukker differentiering trods central afhentning?  Efter Telenors opfattelse vil det være uheldigt hvis 

bredbåndsprodukter med central afhentning henvendt til massemarkedet falder udenfor marked 3b, hvis der er tale 

om differentierede bredbåndsprodukter. Det synes ikke hensigtsmæssigt at lade disse produkter omfatte af marked 

4 i stedet.  

 

Med venlig hilsen // Kind Regards 

 

Kenneth Gross Jarnit 

Senior Regulatory Advisor 

Regulatory, Governmental, and Public Affairs 

Telenor Danmark 
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Mobile: + 45 6050 3452 

E-mail:   kjt@telenor.dk 
 

The message is for the designated recipient only and may contain privileged or otherwise private information. If you are not the intended recipient, please 

notify us immediately and delete this message 

 

Fra: Tine Meyer [mailto:timepe@erst.dk]  
Sendt: 26. marts 2015 13:43 
Til: Postkasse MAR 
Emne: Høring over udkast til produktafgrænsninger på de tre nye bredbåndsmarkeder  
 

Til rette vedkommende 

 

Erhvervsstyrelsen har d.d. iværksat en høring over udkast til produktafgrænsninger på de tre nye 

bredbåndsmarkeder. 

 

Høringen kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/udkast-til-produktafgraensninger-paa-de-tre-nye-

bredbaandsmarkeder 

 

Bemærk, at høringsfristen er den 15. april 2015. 

 

 

Med venlig hilsen 
 
Tine Meyer 
Chefkonsulent 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Analyse og teleregulering 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 3529 1000 
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