
     

 

Erhvervsstyrelsen 

Markedskontoret 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

E-mail: postmar@erst.dk 

                          Kbh. d. 18. november 2013 

  

Vedrørende Erhvervsstyrelsens Analyse af netadgangen til TDC’s kabel-tv-net  

    

Telenor har med mail af 19. september 2013 modtaget Erhvervsstyrelsens Analyse af 

netadgangen til TDC’s kabel-tv-net. Det er Erhvervsstyrelsens hensigt med analysen at vurdere, 

om der er behov for at ændre i reguleringen af TDC’s kabel-tv-net og samtidig med 

offentliggørelsen har Erhvervsstyrelsen iværksat en høring. Helt specifikt anmodes branchen i 

analysens afsnit 4.1 om konkret stillingtagen til de enkelte foreløbige bud på nye 

engrosprodukter, herunder hvorvidt disse er kommercielt interessante, og om der er behov for 

en tilpasning af de enkelte produkter. Erhvervsstyrelsen oplyser, at branchens bemærkninger til 

analysen vil indgå som input i en eventuel afgørelse, som Erhvervsstyrelsen måtte træffe om 

reguleringen af TDC’s kabel-tv-net. 

 

Telenor er enig i, at der er behov for at se på effekten af den eksisterende regulering af TDC’s 

kabel-tv-net og Telenor er endvidere enig i den konkurrencemæssige vurdering/konklusion som 

fremgår af analysens afsnit 3.4 (”Vurdering af behovet for en ændret regulering”). Der er i dag 

en række hindringer i vejen for en virksom regulering af TDC’s kabel-tv-net, som nødvendigvis 

må adresseres, hvis det er ambitionen, at reguleringen af TDC’s kabel-tv-net skal have en reel 

og positiv indvirkning på konkurrencen på bredbåndsmarkedet. Telenor er helt enig med 

Erhvervsstyrelsen i delkonklusionerne vedrørende de såkaldte ”to vilkår”, dvs. det uholdbare i 

at slutbrugeren skal have tv hos TDC for at kunne aftage bredbånd fra en 3. part samt 

udfordringen med den manglende adgang til at kunne benytte multicast i TDC’s kabel-tv-net. 

Dertil kommer flere konkurrencemæssigt uhensigtsmæssige elementer i den eksisterende 

engrosprisregulering. 

 

I afsnit 4, ”Alternative engrosprodukter i forhold til eksisterende netadgang”, skitseres en række 

engrosprodukter, der efter styrelsens vurdering kan bidrage til at gøre adgang til kabel-tv-

nettet attraktivt.” Erhvervsstyrelsen oplyser i den forbindelse, at ”en ændring af reguleringen af 

http://www.telenor.dk/Images/Telenor_logo_horisontalt_tcm69-86649.jpg
http://www.telenor.dk/Images/Telenor_logo_horisontalt_tcm69-86649.jpg
mailto:postmar@erst.dk


TDC’s netadgangsforpligtelse i relation til kabel-tv-nettet er bl.a. afhængig af, at 

Erhvervsstyrelsen på baggrund af høringssvarene til denne analyse og på baggrund af en 

efterfølgende dialog med branchen har en begrundet indikation af, at der er en faktisk 

efterspørgsel efter de engrosprodukter, der skitseres (…)”. I forlængelse heraf anføres i en 

”boks” i afsnit 4.1, at ”Styrelsen skal opfordre branchen til en konkret stillingtagen til de enkelte 

foreløbige bud på nye engrosprodukter. Særligt ønskes en uddybning af, om de enkelte 

foreslåede engrosprodukter kommercielt set er interessante, herunder om der er behov for en 

tilpasning af de enkelte produkter”.  

 

Telenor anser de skitserede produkter ”fremføring af samme tv-pakker som TDC”, ”Fremføring 

af enkeltkanaler” samt ”fremføring af unikke tv-kanaler” som interessante og finder ikke at der 

er noget modsætningsforhold mellem de tre typer produkter, der vil kunne kombineres i nogen 

grad. Det er oplagt at det er nødvendigt at kunne levere nogenlunde de samme pakker som 

TDC, men det er ligeså oplagt at det kan være interessant at have manøvrerum til at kunne 

differentiere sig via et enkeltkanal-udbud samt unikke tv-kanaler. Tilbage står at alle tre 

løsningsmodeller indebærer omkostninger i varierende grad, hvorfor det i sidste ende må blive 

et økonomisk valg, der afgør hvad de enkelte alternative selskaber måtte vælge at ende op 

med. Telenor skal dog anbefale, at der ikke allerede på dette tidlige tidspunkt træffes et fravalg 

af nogen af de tre mulige adgangsprodukter, idet kompleksitet, omkostningsbillede og 

kundebehov vil kunne ændre sig markant indenfor få år. Det kan også være at 

rettighedsforhandlinger mv. sætter rammerne for hvilke af de tre muligheder, der kan arbejdes 

videre med. 

 

Fsva. afsnittet ”adgang til on-demand funktionaliteter” så er Telenor helt enig med 

Erhvervsstyrelsen i, at ”det ikke kan forventes, at alternative selskabers tv-udbud via TDC’s 

kabel-tv-net vil udgøre et konkurrencedygtigt produkt til TDC’s triple-play-produkt, såfremt de 

alternative selskaber ikke også får adgang til at levere de samme on-demand-funktionaliteter til 

deres slutbrugere, som TDC i dag tilbyder på detailmarkedet”. Telenor er således enig i, at 

adgang til gensalg af on-demand funktionaliteter er nødvendig at analysere nærmere. Det er 

dog samtidig klart, at produktet står og falder med, hvorvidt det vil kunne lykkes at forhandle 

rettigheder hjem, der sikrer et konkurrencedygtigt alternativ til TDC.  

 

Fsva. adgang til gensalg af bredbånd er Telenor enig med Erhvervsstyrelsen i, at det er relevant 

at overveje muligheden for at tilvejebringe et gensalgsbredbåndsprodukt på kabel-tv-nettet 

som supplement til den nuværende bredbåndstilslutningsadgang, der af oplagte årsager ikke 

har vist sig attraktiv at aftage på engrosniveau. Telenor kan ikke umiddelbart vurdere om ikke 

det er muligt (også) at gøre det allerede eksisterende bredbåndstilslutningsprodukt attraktivt 

ved at ændre i måden produktet bliver prisreguleret (naturligvis forudsat at TV som gensalg 



bliver en realitet), men anser det for naturligt at måden at omkostningsmodellere/prisfastsætte 

det eksisterende bredbåndsprodukt kommer til at indgå i de kommende overvejelser over, 

hvorledes adgangsprodukterne på kabel-tv-markedet bør tilpasses for at fremme konkurrencen.     

 

Som reguleringen ser ud i dag, så er evt. aftagere af TDC’s engrosprodukter nødsaget til at 

købe efter kapacitet i stedet for forbrug. Man er nødt til at se på mulighederne for i højere grad 

at ændre prissætningen hen imod en mere forbrugsafregnet tilgang, som det også kendes fra 

den model, der anvendes på BSA på kobber. I den forbindelse noterer Telenor med tilfredshed, 

at Erhvervsstyrelsen på side 7 oplyser, at ”Erhvervsstyrelsen er ved at revidere den 

prisberegningsmodel, der blandt andet anvendes til at fastsætte priser for adgang til TDC’s 

kabel-tv-net (LRAIC-modellen). I den forbindelse indgår blandt andet overvejelser om en anden 

prisstruktur for det gældende adgangsprodukt, der gør det attraktivt også for alternative 

selskaber med en mindre kundemasse at udbyde bredbånd til slutbrugere via 

bredbåndstilslutning på TDC’s kabel-tv-net. Den reviderede prisberegningsmodel forventes at 

blive anvendt fra 1. januar 2015. Allerede fra 1. januar 2014 lægger Erhvervsstyrelsen dog med 

sit udkast til LRAIC-prisafgørelse op til en sænkning af den kapacitetsafhængige pris.” Telenor 

skal kraftigt anbefale, at Erhvervsstyrelsen i forbindelse med overvejelserne over en kommende 

prisberegningsmodel involverer de aktører i branchen, der har vist interesse for at kunne aftage 

adgangsprodukter på TDC’s kabel-tv-net.  

 

I det tilfælde at ovenstående skulle give anledning til opfølgende spørgsmål står undertegnede 

naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kenneth Jarnit 

Telenor A/S 

 


