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Høringssvar på Analyse af netadgangen til TDC's kabel-tv net 

Dansk Energi takker for invitation til at komme med bemærkninger til Erhvervsstyrelsens 
analyse om mulig ændring i reguleringen af TDC’s kabel-tv net – til fremme af en reel ad-
gangsvej til TDC’s kabel-tv net. 
 
Dansk Energi er enig i Erhvervsstyrelsens konklusion om, at adgangen til TDC’s kabel-tv net 
udgør et vigtigt element i forhold til at sikre, at der fremadrettet er konkurrence på bred-
båndsmarkedet. 
 
TDC har siden 2009 været forpligtet til at give alternative udbydere adgang til selskabets 
kabel-tv net med henblik på at udbyde bredbåndstjenester til slutbrugere. De fastsatte en-
grospriser – baseret på LRAIC, samt tekniske restriktioner om 1) at engroskunde skal aftage 
tv-pakke fra TDC og 2) at alternative udbydere ikke har mulighed for at tilbyde tv-pakke til 
egne engroskunder, har medført, at ingen udbydere har vist interesse for adgangsvejen. 
 
At de alternative udbydere ikke har gjort brug af TDC’s kabel-tv net, som rækker ud til 1,2 
mio. husstande på landsplan, har bidraget til, at TDC fortsat opretholder en særlig gunstig 
position på det danske bredbåndsmarked, og langt fra oplever det samme konkurrencepres, 
som andre europæiske tidligere statsmonopoler gør. På EU’s årlige rangliste over konkur-
rencesituationen på medlemsstaternes bredbåndsmarkeder, er Danmark siden 2004 faldet 
fra en 13. plads til en 24. plads i EU27. 
 
Den ringe konkurrencesituation er dog særligt udtalt i Hovedstadsområdet og i Nordsjælland, 
hvor TDC ejer alle tre faste infrastrukturer – kobbernet, kabel-tv net og fiber. Her er konkur-
rencen på fastnet bredbånd og tv stort set ikke-eksisterende.   
  
Undersøgelsen viser, at TDC’s geografiske dækning af kabel-tv net er særlig udtalt i Hoved-
stadsområdet og Nordsjælland. Dækningen bygger blandt andet på det tidligere DONG-
fibernet, hvor slutbrugere i dag tilbydes bredbånd og traditionel tv-pakke via kabel-tv net, selv 
om der mange steder er anlagt fibernet ved, eller tæt på, slutbrugerne.   
 
Erhvervsstyrelsen har i Marked 5 afgørelsen fra 2012 anført, at TDC kan have en klar inte-
resse i at lade det tidligere DONG-fibernet indgå i selskabets kabel-tv net, da der er stor for-
skel i netadgangen til bredbåndstilslutninger baseret på hhv. TDC’s fiber- og kabel-tv-net.  
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I markedsafgørelsen anfører styrelsen, at forskellene i den regulerede netadgang bl.a. er 
 
1) At TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger ikke er forpligtet til at levere tv-
pakker, herunder via multicast, i deres kabel-tv-net 
  
2) At TDC kan kræve, at slutbrugeren aftager et tv-produkt, før der kan leveres en bred-
båndstilslutning via kabel-tv-nettet. Modsat er TDC forpligtiget til levere multicast via selska-
bets fibernet, og TDC kan ikke stille krav om, at slutbrugeren skal aftage et tv-produkt. Den 
nuværende prissætning forhindrer dog de alternative udbydere fra at tilbyde tv via TDC’s 
fibernet 
 
3) At stikledningsforpligtigelsen på hhv. engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturad-
gang og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger kun gælder for TDC’s fibernet 
 
Erhvervsstyrelsen finder det fordelagtigt for TDC, såfremt bredbåndstilslutninger (produceret 
på fiberkabler) omfattes af kabel-tv-reguleringen. Det betyder, at TDC’s investeringsbeslut-
ninger træffes ud fra reguleringsmæssige overvejelser frem for kommercielle markedsbase-
rede overvejelser. Styrelsen betegner denne adfærd som forum-shopping, hvor TDC’s inve-
steringer foretages i de teknologier, hvor reguleringen er mest lempelig set fra TDC’s syns-
punkt. I dette tilfælde kabel-tv net. 
 
Det fremgår af Marked 5 afgørelsen fra 2012, at styrelsen vil undersøge denne problemstil-
ling i forbindelse med en opfølgende undersøgelse af reguleringen af TDC’s kabel-tv net. 
 
Dansk Energi finder Erhvervsstyrelsens løsningsforslag om adgang til hhv. gensalgsbred-
båndsprodukt og engrosprodukt på fremføring af TDC’s tre-tv-pakker på TDC’s kabel-tv net 
som et godt og nødvendigt skridt til at sikre konkurrence på kabelbaseret bredbånd og tv – 
særligt i Storkøbenhavn og Nordsjælland.  
 
Vi anser styrelsens løsningsforslag for at være proportionalt til at sikre større konkurrence. 
Og løsningsforslaget anses for at være helt i tråd med den nye telelov fra 2011, hvor styrel-
sen har fået tildelt større fleksibilitet omkring valg af prisreguleringsværktøj – til fremme af 
konkurrence og forbrugerfordele.  
 
Tilbage står dog fortsat en grundlæggende udfordring omkring TDC’s unikke konkurrencefor-
trin ved, at TDC kan opnå nogle andre, og langt mere favorable indholdspriser for kommerci-
elle kanaler, end hvad andre kan opnå, grundet TDC’s store tv-kundemasse på over 1,3 mio. 
kunder. Den store tv-kundemasse gør TDC i stand til at prissætte slutbrugernes tv-pakker 
langt mere attraktivt. Når det fx gælder rettighedsbetalingen på grundpakken står de alterna-
tive udbydere langt ringere end TDC, fordi grundpakken indeholder kommercielle kanaler 
som TV 3, KANAL 5 og dk4, som TDC betaler en langt mindre pris for end alle andre.  
 
En mulig løsning er, at følge op på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse og anbefa-
linger fra november 2011 om større konkurrence på distribution af tv-kanaler. Hvis grundpak-
ken alene bestod af copydan kanaler og TV 2 (der har en “statsreguleret” engrospris, der er 
ens for alle), ville alle udbydere fra starten stå mere lige, da alle udbydere vil betale samme 
copydan-sats uanset størrelse.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

Christian Berg 

 


