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Høringssvar vedr. analyse af netadgangen til TDC’s kabel-tv-net. 
 
Overordnede bemærkninger til analysen 

Erhvervsstyrelsen har den 19. september 2013 sendt en analyse af netad-

gangen til TDC’s kabel-tv-net i høring.  

 

Analysen har til hensigt at vurdere, om der er behov for at ændre i regulerin-

gen af TDC’s kabel-tv-net. Baggrunden herfor er, at ingen udbydere endnu 

har benyttet den adgang, som den nuværende regulering af kabel-tv-nettet 

giver for at tilbyde bredbåndstjenester på kabel-tv-nettet. 

 

Baseret på tilkendegivelser fra de alternative udbydere fremfører Erhvervssty-

relsen i rapporten, at de primære barrierer for at benytte den regulerede ad-

gang til kabel-tv-nettet er engrosprissætningen og de to vilkår, der er knyttet 

til adgangen. Nemlig at forbrugeren skal aftage en tv-pakke samt at udbyder-

ne ikke har adgang til at benytte multicast (IP-tv) i kabel-tv-nettet. 

 

Efter TDC’s opfattelse foreligger der også en yderligere mulighed, nemlig at 

interessen hos alternative udbydere for at aftage engrosydelser af denne art 

reelt ikke er til stede. TDC finder det derfor særdeles nyttigt, at Erhvervssty-

relsen i analysen understreger, at en forudsætning for at gå videre med en 

yderligere udvidelse af adgangen til kabel-tv-nettet vil være, at branchen 

konkret dokumenterer en kommerciel interesse i at afsætte produkterne. 

 

TDC må, baseret på de drøftelser, der har været ført med alternative udbyde-

re om udnyttelse af den nuværende regulerings muligheder for at levere 

bredbåndstjenester på kabel-tv-nettet, konstatere, at der ikke har været den 

nødvendige villighed til at påtage sig den risiko, som altid er forbundet med 

at gå i markedet med nye produkter. På den baggrund er TDC helt enig med 

Erhvervsstyrelsen i, at en dokumentation af den reelle efterspørgsel må være 

en klar forudsætning for at gå videre med overvejelser om at gå videre med 

en regulering, der skabe yderligere engrosmuligheder, og at en uforpligtende 

umiddelbar interessetilkendegivelse ikke udgør en tilstrækkelig dokumentati-

on for en eventuel efterspørgsel. 

 



 

2 Erhvervsstyrelsen har bedt den uafhængige konsulentvirksomhed Gartner om 

at vurdere om de tekniske forudsætninger, som lå til grund for Erhvervssty-

relsens markedsafgørelse har ændret sig i relation til de to vilkår, som i øje-

blikket er gældende for den regulerede adgang til kabel-tv-nettet, nemlig at 

forbrugeren skal aftage en tv-grundpakke samt at alternative selskaber ikke 

kan benytte multicast i TDC’s kabel-tv-net.  

 
Gartner konkluderer i en rapport, som er bilagt Erhvervsstyrelsens analyse, at 

dette ikke er tilfældet. I rapporten fastslår Gartner, at der nok er tekniske 

løsninger for at omgå de to vilkår, men at de hver for sig er for ufleksible, 

omkostningstunge eller ineffektive til, at de i praksis kan anvendes som løs-

ninger. Gartners vurdering er derfor, at de tekniske forudsætninger som lå til 

grund for Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse ikke har ændret sig. Vilkårene 

vil derfor ikke kunne fjernes. 

 

TDC er ganske enig i Gartners vurderinger og konklusioner på dette område, 

og kan derfor tilslutte sig Erhvervsstyrelsens afsluttende vurdering af, at det 

ikke umiddelbart er muligt at lempe eller ophæve de to vilkår. 

 

Erhvervsstyrelsen foretager på denne baggrund med udgangspunkt i Gartners 

rapport i analysen overvejelser om mulige alternative engrosprodukter i for-

hold til den eksisterende netadgang og foreslår, at der skal være adgang til at 

fremføre de tv-pakker, som TDC afsætter på slutbrugermarkedet, ligesom de 

alternative udbydere skal have mulighed for at sælge enkeltkanaler til slut-

brugerne, som et supplement til den obligatoriske grundpakke. Hertil kom-

mer, at de alternative udbydere efter Erhvervsstyrelsens vurdering bør have 

adgang til TDC’s udbud af on-demand-funktionaliteter. 

 

Erhvervsstyrelsen har ikke foretaget en nærmere analyse af de mulige alter-

native engrosprodukter, og det er således på ingen måde dokumenteret om 

engrosprodukterne kan udvikles, herunder omkostningerne forbundet med 

udviklingen af de mulige engrosprodukter. TDC afviser ikke på forhånd, at så-

danne engrosprodukter er teknisk mulige at producere, men finder, at Er-

hvervsstyrelsen med baggrund i Gartners analyser generelt undervurderer 

kompleksiteten og omkostningerne for TDC i forbindelse med etablering af et 

sådant udbud. Ikke mindst det forhold, at kundeforholdene er væsensforskel-

lige alt efter om slutbrugerne er en del af et YouSee ejet net eller en del af et 

foreningsejet net, vil skabe en række udfordringer. Disse udfordringer vil ef-

ter TDC’s vurdering medføre, at det vil være tvivlsomt, om det vil være pro-

portionalt for Erhvervsstyrelsen i en tillægsafgørelse at pålægge TDC/YouSee 

en forpligtelse til at levere disse nye engrosprodukter. 

 

Under alle omstændigheder vil tidshorisonten for en sådan afgørelse og TDC’s 

efterfølgende implementering af ydelserne i lyset af kompleksiteten være 

ganske lang.  

 

Hertil kommer spørgsmålet om rettighederne til tv-kanaler, hvor Erhvervssty-

relsen – efter TDC’s opfattelse – korrekt anfører, at de alternative udbydere i 

givet fald selv vil være ansvarlige for at forhandle alle rettighederne til at di-

stribuere programmerne på plads. Det vil på denne baggrund kunne være 

vanskeligt for de alternative udbydere fuldt ud at benytte sig af de eventuelle 

nye engrosmuligheder. 

 



 

3 Et væsentligt udgangspunkt for Erhvervsstyrelsens undersøgelse af behovet 

for at gennemføre regulering af leveringen af TV er en antagelse om, at TV-

leverancen giver en væsentlig konkurrencemæssig fordel i kampen om bred-

båndskunder – og specifikt at YouSee har en væsentlig konkurrencemæssig 

fordel ved, at alle bredbåndskunder på kabel-tv-nettene skal have et kunde-

forhold til YouSee på tv. 

 

Dette udgangspunkt – specielt den sidste del heraf - er imidlertid baseret på 

en fejlagtig antagelse. 

 

Ud af YouSee’s ca. 400.000 bredbåndskunder er det kun omkring halvdelen, 

hvor kundeforholdet på den basale tv-pakke og kundeforholdet på bredbånd 

er indgået mellem de samme parter.   

Cirka halvdelen af YouSee’s bredbåndskunder befinder sig på net, hvor slut-

kunden har sit basale tv-kundeforhold til net-ejeren (antenneforening, bolig-

forening eller lign.) og sit kundeforhold vedr. bredbånd til YouSee. 

 

Der er derfor ikke noget, der tyder på, at YouSee har bedre vilkår for salg af 

bredbånd på net, hvor man samtidig har kundeforholdet på TV. 

 
 
 

Specifikke bemærkninger til analysen 
 
Side 6: 
 

 
 
TDC har været i dialog med en række selskaber – heraf flere af de samme 

som Erhvervsstyrelsen – og har ligeledes konstateret, at alternative selskaber 

finder at prismodellen for engrosadgang til at levere bredbånd via kabel-tv 

nettet kan være en barriere. TDC er derimod ikke blevet mødt med væsentli-

ge forbehold i forhold til de to vilkår der er knyttet til adgangen. 

 

Såfremt disse forhold reelt ville være en barriere må det antages, at interes-

serede udbydere ville være kommet til TDC med henblik på at finde en mulig 

vej udenom denne udfordring.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4  
 
Side 6: 
 

 
 
Med hensyn til niveauet af engrosprisen er TDC ikke enig i, at dette skulle 

være problematisk.  Gennemsnitsprisen for BSA over kabel-tv nettet ligger 

mellem BSA-prisen over kobber henholdsvis med og uden samproduktion.  

TDC er imidlertid enig i at prismodellen, hvor der skal købes kapacitet pr 

CMTS betyder, at der er stordriftsfordele for hvert enkelt område, hvilket kan 

give udfordringer for en nyetableret udbyder på nettet. Modellen afspejler 

imidlertid de reelle omkostningsforhold i kabel-tv nettet, som jo netop er dre-

vet af behovet for peak kapacitet. For at imødegå dette problem har TDC 

overfor et antal potentielle udbydere skitseret muligheden for en form for ind-

fasningsaftale baseret på en fast (hastighedsafhængig) pris pr kunde. Der er 

imidlertid ikke udbydere, som har forfulgt denne mulighed. 

 

Det forhold at en del udbydere vurderer, at prisstrukturen specielt er proble-

matisk for højere hastigheder, har TDC også adresseret overfor Erhvervssty-

relsen, hvilket bl.a. førte til, at Erhvervsstyrelsen i den seneste LRAIC-

afgørelse valgte at udmønte 2 forskellige prismodeller for BSA over kabel-tv 

nettet. TDC har endvidere både i 2012 og igen i 2013 påpeget endnu en mu-

lighed for at afhjælpe dette specifikke problem ved en omfordeling af om-

kostninger i den bestående LRAIC-model. Dette forslag har Erhvervsstyrelsen 

imidlertid valgt ikke at tage i betragtning. 

 

TDC har således været åben for justeringer i LRAIC-udmøntningen, som kan 

gøre udnyttelsen af BSA over kabel-tv net mere attraktiv. Det er imidlertid 

ifølge TDC’s overbevisning vigtigt, at der i en kommende udmøntning ikke gås 

på kompromis med det forhold, at prisstrukturen for BSA over kabel-tv nettet 

bør afspejle de reelle omkostningsdrivere – altså at der i prisen bør indehol-

des et ikke uvæsentligt kapacitetsafhængigt element. 

 

Side18: 

 
 
Denne beskrivelse er ikke fuldt ud korrekt, idet YouSee opkræver 99 kr. som 

listepris i oprettelsesafgift for et bredbåndsabonnement. Der har hidtil været 

givet en generel rabat ved oprettelse via web (selvbetjening), ligesom der 

alene i forbindelse med kampagner er blevet tilbudt gratis oprettelse. 

 

 

 



 

5 Side 20: 

Figuren viser antallet af bredbåndskunder hos YouSee A/S (excl. Dansk Kabel 

TV). Som det fremgår, er bredbåndskunderne hos Dansk Kabel TV blevet flyt-

tet til YouSee, hvilket ”forklarer en del af udviklingen fra 2011 til 2012”. 

Figuren giver et meget misvisende billede af udviklingen. Såfremt Dansk Ka-

bel TV’s bredbåndskunder på kabel-tv net tages med i alle årene, ser udvik-

lingen markant anderledes ud, hvilket fremgår af figuren nedenfor til højre. 

Væksten af bredbåndskunder på TDC’s kabel-tv net i perioden er altså væ-

sentligt lavere end det fremgår af figur 6 på side 22 i rapporten.   

 

 
 
 
Side 29: 

Erhvervsstyrelsen gennemgår her Gartners analyse af de tekniske og økono-

miske muligheder og konsekvenser ved at pålægge TDC at udbyde en række 

alternative engrosprodukter. 

 

TDC har tidligere haft mulighed for at kommentere Gartners rapport og påpe-

get en række faktuelle og forståelsesmæssige fejl overfor Erhvervsstyrelsen. 

Specielt har Gartner Group ikke i tilstrækkelig grad forholdt sig til en lang 

række af de forhold, der udspringer af, at kabel-tv nettet er meget uhomo-

gent for så vidt angår netejerskab, teknisk stade, produktudbud, prissætning 

m.v. 

 

Ovennævnte forhold betyder, at Gartner Group undervurderer vanskelighe-

derne og/eller omkostningerne ved at etablere et engrosudbud af tjenester. 

 

F.eks: 

     
Det er korrekt, at der er tale om et forholdsvis enkelt teknisk set-up.  

Men det forhold, at udbuddet ikke er ens på alle net, betyder, at det admini-

strative system på adresseniveau som minimum skal kunne håndtere: 

 

1) om der overhovedet er mulighed for pakkevalg  



 

6 2) hvilke pakker der er tilgængelige samt hvilke kanaler, der ligger i den en-

kelte pakke  

3) om den forespørgende udbyder har de fornødne rettigheder til at udbyde 

den konkrete pakke  

4) hvilken form for prisaftale der findes på den konkrete adresse samt  

5) om der allerede abonneres på pakker. 

 

Dette betyder som minimum at Gartner Groups estimat for, hvad det vil koste 

at bygge det nødvendige administrative set-up, er markant undervurderet. 

 

Detailkommentarer til specifikke formuleringer i analysen: 

 S. 4 f.o. ”…adgang på to niveauer i nettet (L2/L3).” 

Begge adgangspunkter giver adgang på L3 – der er tale om POI2/3. 

 

 S. 11 f.n. ”- enten gennem en reduktion af netværksøerne…” 

Kan misforstås – der bør stå f.eks ”-enten gennem en deling af 

netværksøerne…” 

 

 S. 23. 

 

 
 

I det nævnte tilfælde vil der typisk være tale om en lokal optagelse på 

en harddisk-optager, så det er ikke et godt eksempel på de nye mu-

ligheder. 

 

 S. 24 A la carte valg. 

Det har længe været teknisk muligt at lave a la carte valg via dekode-

re (set-top-bokse). Allerede i 80’erne fandtes analoge dekodere og 

YouSee har tilbudt digitale tv-pakker som tilvalg siden slutningen af 

90’erne.  
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