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Dansk Energi kan tilslutte sig Erhvervsstyrelsens forslag til markedsafgrænsning for engrosmarkeder – henholdsvis 

marked 3a, marked 3b og marked 4.  

 

Dansk Energi er enig i Erhvervsstyrelsens betragtning om, at mobil 4G/LTE ikke kan substituere kabelbaseret BSA 

mv., da mobile bredbåndsabonnementer snarere anvendes som et supplement til fastnet bredbåndsabonnementer. 

Erhvervsstyrelsen henviser blandt andet til, at en stor del af den datatrafik, der udveksles trådløst, sker via en kablet 

Wifi-forbindelse og derfor reelt udgør et fast bredbåndsabonnement. Ifølge EU-Kommissionen kører over 70 pct. af 

mobil datatrafik til smartphones og tablets i EU via Wifi-forbindelser – tallet forventes at stige til 78 pct. i 2016 [EU-

kommissionen, 2013]. 

 

Dansk Energi har med tilfredshed noteret, at Erhvervsstyrelsen vil inkludere tv-markedets betydning i forhold til en 

nærmere vurdering af konkurrencen på såvel marked 3a og 3b.  

 

Erhvervsstyrelsen har gentagne gange påpeget, at tv-produktet fortsat udgør kerneydelsen for de fleste forbrugere i 

Danmark - bredbåndsforbindelsen er for mange noget, som blot ”følger med”. Den stigende udbredelse af OTT-

tjenester som fx Netflix og HBO stiller generelt større krav til båndbredde, men udgør for langt de fleste forbrugere 

blot et supplement til traditionelt tv (flow-tv). 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere konkluderet, at det danske detailmarked for distribution af tv-

kanaler er karakteriseret ved få udbydere og betydelig koncentration, hvoraf TDC-koncernen (TDC, YouSee m.fl.) 

indtager en betydelig markedsandel på over 50 pct. af alle abonnementer. Den stærke køberstilling giver TDC 

væsentlige fordele i de priser og vilkår, som TDC kan opnå ved køb af attraktive tv-kanaler hos tv-stationerne set i 

forhold til konkurrerende tv- og bredbåndsudbydere – prisforskellen vurderes at være helt op til 50 procent.   

 

På den baggrund anser Dansk Energi det for helt naturligt at Erhvervsstyrelsen inkluderer tv-markedets betydning i 

de kommende markedsundersøgelser. Dansk Energi er opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen inden for rammerne af 

den nuværende telelov og EU-regulering, muligvis ikke har fornøden hjemmel til at tage initiativer, der direkte 

regulerer adgangen til tv-rettigheder for at sikre en ”normalisering” af konkurrencen på det danske tv- og 

bredbåndsmarked. I så fald skal Dansk Energi opfordre til, at der i den netop igangsatte revision af 

teledirektivpakken fra dansk side arbejdes for, at regulering af bredbåndsmarkedet udvides til også at omfatte 

regulering af tv-rettigheder. 
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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. 
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