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Erhvervsstyrelsen har den 19. september 2013 sendt en analyse af netadgangen til 

TDC’s kabel-tv-net i bred høring. Analysen er til dels baseret på en Gartner 

rapport af 10. december 2012, som er udarbejdet til brug for den fremsendte 

analyse. Analysen er bl.a. udarbejdet, fordi ingen alternative udbydere pt. har 

benyttet sig af den gældende netadgang til TDC’s kabel-tv-net. 

 

1. Indledende bemærkninger 

Telia skal indledningsvis bemærke, at det er meget positivt, at Erhvervsstyrelsen 

har et stort fokus på at identificere mulige løsninger på kabel-tv-området. 

 

Kabel-tv-net er en ganske betydende faktor i forhold til at kunne levere tv og 

bredbånd til slutbrugerne på det danske marked. Således er kabel-tv-platformen 

den næststørste detailbredbåndsplatform i Danmark. I den forbindelse er det værd 

at bemærke, at TDC er den største kabel-tv-udbyder i Danmark, og at TDC i øvrigt 

er det eneste selskab, som udbyder produkter til slutbrugerne på alle de tre 

teknologiske fastnetplatforme; kobber, kabel-tv og fiber. 

 

Dette giver TDC en hel unik konkurrencemæssig position, som ikke ses i andre 

EU-lande. Således er det værd at bemærke, at kabel-tv-selskaberne i andre 

medlemslande ikke er ejet af tidligere statsmonopoler, som det er tilfældet med 

YouSee’s net. 

 

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, 

at der sikres en reel adgang til TDC’s kabel-tv-net. 

 

Adgangen til TDC’s kabel-tv-net er i dag betinget af to teknisk betingede vilkår: 

 

1. Slutbrugeren skal have et tv-abonnement for at få bredbånd via kabel-tv-

nettet (herefter abonnementsvilkåret).  

2. De alternative teleselskaber kan ikke fremføre IP-tv via kabel-tv-nettet 

(herefter multicastvilkåret)  

 

Analysen lægger op til, at de to gældende adgangsvilkår ikke ændres. Telia er 

opmærksom på, at en ophævelse af vilkårene vil være en indgribende 

foranstaltning over for TDC, men det er Telias klare opfattelse, at en ophævelse af 

vilkårene er både nødvendig og proportional for at sikre konkurrencen på 

bredbåndsmarkedet i Danmark.  

 

Høring over Erhvervsstyrelsens analyse af netadgangen til TDC’s kabel-tv-net 
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Endvidere er der i analysen beskrevet tre alternative engrosprodukter 

(gensalgsprodukter): 

 

1. Adgang til tv (tv-pakker og fremføring af DVB-C) 

2. Adgang til on-demand funktionaliteter 

3. Adgang til gensalg af bredbånd 

 

Som Telia forstår analysen, skal de pågældende gensalgsprodukter sikre en reel 

adgang til kabel-tv-nettet til trods for, at de to gældende adgangsvilkår 

opretholdes.  

 

Telia vurderer, at de beskrevne gensalgsprodukter er et oprigtigt forsøg fra 

Erhvervsstyrelsens side på at adressere konkurrenceudfordringerne, under den 

forudsætning, at de to vilkår ikke kan lempes eller ophæves. Telia finder imidlertid 

ikke, at de beskrevne gensalgsprodukter vil føre til, at alternative selskaber får en 

reel adgang til kabel-tv-nettet, jf. nedenfor.  

 

2. Vurderingen af de tekniske adgangsbarrierer  

Det er Telias opfattelse, at analysen på en række punkter ikke tegner et 

fyldestgørende billede af mulige løsningsmodeller, og at analysens stillingtagen i 

visse tilfælde baseres på et lidt tyndt og måske forældet grundlag. 

 

Analysen og Gartnerrapporten efterlader således det helt klare indtryk, at 

vurderingerne af de beskrevne filterløsninger baserer sig på et brev fra TDC af 31. 

august 2011, som også er vedlagt som bilag til den seneste marked 5-afgørelse af 

16. august 2012. Det er meget vanskeligt for Telia at se hvilke nye oplysninger, 

der er inddraget i forhold til vurderingen af filerløsningerne. 

 

Hertil kommer, at de vurderinger, der foretaget på baggrund af TDC’s brev fra 

2011, ikke i alle tilfælde virker tilstrækkeligt velfunderede. Eksempelvis har 

styrelsen – for så vidt angår båndpasfilter-løsninger – i analysen anført, at: 

 

”TDC har tidligere anført en række grunde til, at implementeringen af sådanne 

filtre vil være en omkostningstung og ufleksibel løsning. Filtrene bygges til 

fysisk at tillade et bestemt frekvensområde at passere. Da båndpasfiltre er 

udformet fysisk anderledes end de lavpasfiltre, som anvendes nu, kan det give 

udfordringer i de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig plads i det teknikskab, 

hvor de nuværende filtre er placeret. Det vil endvidere kræve betydelige 

ressourcer i form af teknikerbesøg at foretage den nødvendige udskiftning af 

filtre.” 

 

Det er Telias opfattelse, at analysens konklusion om, at filterløsninger er 

ressourcekrævende og omkostningsfulde, er ganske unuanceret og i alt for høj grad 

baserer sig på TDC’s tilkendegivelser. Eksempelvis er det Telias vurdering, at den 
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af TDC anslåede omkostning for omlægning af filtre på 50-55 mio. kr. baserer sig 

på, at samtlige slutkunder får nye filtre. 

 

Telia savner en konkret og mere nuanceret stillingtagen til, om alle de af TDC 

inddragede omkostninger rent faktisk er relevante i forhold til en eventuel 

filterløsning. Det kunne f.eks. være relevant at vurdere, hvorvidt en eventuel 

løsning baseret på båndpasfiltre ville forudsætte udskiftning af filtre hos YouSee’s 

slutbrugere eller om der kunne laves en løsning, hvor de særlige filtre kun skal 

installeres hos de alternative udbyderes slutkunder (som forventeligt vil udgøre en 

lille delmængde af samtlige slutkunder med filtre i YouSee’s net). 

 

Det kunne også være relevant vurdere, hvorvidt de aktualiserede omkostninger vil 

påhvile TDC, eller om de kan overføres til alternative udbydere, f.eks. gennem 

oprettelsesgebyrer, som det er tilfældet for bredbåndsoprettelser på kobbernettet. 

 

Et andet eksempel er, at styrelsen ikke reelt har forholdt sig til, om og i givet fald 

hvornår det kan lade sig gøre at lave en ren krypteringsløsning (uden filtre). I 

forhold til en proportionalitetsvurdering vil det være nødvendigt at vurdere, hvor 

mange af YouSee’s slutkunder, der rent faktisk ville blive påvirket af, at tv-

signaler skulle krypteres. I den forbindelse kunne det også være relevant at få lavet 

en prognose for, hvordan udviklingen af antal slutkunder med dekrypteringsudstyr 

må forventes at være – i lighed med den vurdering, der er foretaget i 

Gartnerrapporten i forhold til udviklingen i antal analoge fjernsyn.  

 

Et tredje eksempel er styrelsens stillingtagen til multicastvilkåret. Telia har noteret 

sig, at vilkåret navnlig er begrundet i kapacitetsmæssige begrænsninger. Telia 

savner imidlertid oplysninger om den faktiske kapacitetsudnyttelse i dag samt 

oplysninger om, hvor meget kapacitet der ville kunne frigøres, hvis de analoge 

kanaler i de enkelte YouSee tv-pakker blev digitaliseret. Ligeledes kan Telia 

hverken i Gartnerrapporten eller i styrelsens analyse se, at man har forholdt sig til, 

om TDC’s frekvensudnyttelse – for så vidt angår placeringen af de digitale kanaler 

– vurderes som værende effektiv. Telia har således vanskeligt ved at forstå, at en 

ændring af multicastvilkåret uden videre afvises uden, at styrelsen har forholdt sig 

til de konkrete perspektiver for frigørelse af kapacitet.  

 

Samlet set bærer analysen præg af, at Erhvervsstyrelsen (og Gartner) på forhånd 

har anset gensalgsprodukterne som løsningen på adgangsproblemerne, og at det 

derfor ikke har været nødvendigt at foretage reelle overvejelser vedrørende 

forskellige filter- og krypteringsløsninger, herunder heller ikke en reel 

proportionalitetsvurdering af, hvorvidt der er grundlag for at ophæve de to 

adgangsvilkår helt. 

 

3. Alternative engrosprodukter i forhold til den eksisterende netadgang 

Isoleret set er der en række gode elementer i de beskrevne alternative 

gensalgsprodukter. Der sikres en efter omstændighederne relativt nem adgang til 

fremføring af f.eks. tv samtidig med, at de alternative udbyderes 
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etableringsomkostninger er forsøgt reduceret i forhold til, hvad der gør sig 

gældende ved de eksisterende vilkår. Hertil kommer, at gensalgsprodukterne 

samlet set giver de alternative operatører en relativ god mulighed for at 

differentiere sine produkter, således at det er muligt at skille sig ud fra andre 

udbydere på markedet.  

 

3.1. Indholdsrettigheder 

Da Erhvervsstyrelsen ikke umiddelbart har fundet anledning til at ændre 

abonnementsvilkåret, er adgangen til at aftage alle de tre skitserede 

gensalgsprodukter betinget af, at en alternativ operatør har sikret sig rettigheder til 

alle kanaler i YouSee’s grundpakke. 

 

Telia har ikke pt. rettigheder til samtlige kanaler i grundpakken, og i den 

forbindelse skal det også fremhæves, at Telia hidtil har måttet opgive at erhverve 

rettigheder til centrale MTG/Viasat-kanaler. 

 

Selskaber, som ikke har sikret sig de fornødne rettigheder i grundpakken, stilles i 

en meget dårlig situation, idet de ikke kan udbyde produkter på kabel-tv-nettet. 

Hertil kommer, at selskaber, som rent faktisk har sikret sig de nødvendige 

rettigheder, er meget sårbare over for kanalomlægninger. Hvis YouSee flytter en 

kanal fra mellempakken til grundpakken, og hvis en alternativ udbyder på kabel-

tv-nettet ikke kan erhverve rettigheder til denne kanal, risikerer den pågældende 

udbyder at måtte opsige samtlige kundeforhold, som baserer sig på kabel-tv-nettet. 

Dette er et ganske ubehageligt scenarie for en enhver bredbåndsudbyder. 

 

Endvidere stilles alle tv-udbydere på YouSee’s kabel-tv-net generelt meget dårligt 

i de fremadrettede rettighedsforhandlinger om de kanaler, som er i YouSee’s 

grundpakke. Rettighedshaverne er således på forhånd bekendt med, at en alternativ 

udbyder er tvunget til indgå aftale om de pågældende kanaler, idet manglende 

rettigheder til bare én enkelt kanal automatisk vil fjerne grundlaget for at levere 

bredbånd og andre tjenester til alle den pågældende udbyders slutkunder på kabel-

tv-nettet. Den manglende mulighed for en alternativ udbyder til at trække sig fra 

forhandlingerne vil alt andet lige føre til højere priser og ringere vilkår. 

 

Således vil den skitserede regulering stille YouSee i en særdeles stærk position 

over for alternative udbydere. Samtidigt vil den foreslåede regulering styrke 

rettighedshavernes i forvejen stærke forhandlingsposition endnu mere. De eneste 

alternative udbydere, som kan opnå en vis sikkerhed i det skitserede setup, vil 

være selskaber, som har en meget tæt relation til rettighedshaverne, f.eks. gennem 

et ejerskab eller investeret kapital. 

 

Generelt finder Telia, at det er uhensigtsmæssigt, hvis Erhvervsstyrelsens 

foreslåede regulering er udformet på en måde, der betyder, at muligheden for at 

benytte sig af den regulerede netadgang er nøje forbundet med rettigheder til helt 

specifikke tv-kanaler. Telia finder, at dette – trods de positive elementer i 
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gensalgsprodukterne – underminerer fundamentet for den foreslåede regulering og 

derfor ikke løser konkurrenceproblemerne på markedet. 

 

Hvis der skal fastsættes en løsning som den skitserede, må det forudsætte, at 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen involveres med henblik på at sikre, at 

alternative operatører reelt kan få adgang til alle relevante kanaler, og det må i 

tilknytning hertil også sikres, at YouSee’s eventuelle kanalomlægninger ikke 

skader alternative operatører. 

 

3.2. Generelt om etableringsomkostninger 

For en god ordens skyld bemærkes det, at det – selv med de foreslåede 

gensalgsprodukter – har en række ikke-ubetydelige omkostninger at etablere sig 

som udbyder på kabel-tv-nettet. Således skal der for Telias vedkommende 

investeres i (nye) set-top-bokse, hvor særligt udviklingen af nye brugerinterfaces – 

alt efter ambitionsniveauet – kan være en ganske tung og omkostningsfuld opgave.  

 

I den forbindelse bemærkes det særligt, at Telia vil skulle vedligeholde to 

forskellige set-top-bokses brugerinterfaces, idet Telia ikke kan genanvende det 

brugerinterface, som anvendes på den eksisterende rå kobber-tv-platform. 

 

Hertil kommer en række afledte udfordringer, herunder at et nyt kabel-tv-produkt 

for Telias vedkommende vil indebære, at der skal supporteres to forskellige tv-

platforme (f.eks. teknisk ekspertise, kundesupport, kanaladministration, 

rettighedssikring osv.).  

 

Ovenstående forhold er ikke en afgørende barriere for Telias indtræden på TDC’s 

kabel-tv-platform. Men de betyder, at Telia ikke ”bare lige” etablerer sig som 

udbyder på kabel-tv-platformen for at prøve, om det fungerer i praksis. Et 

eventuelt udbud af produkter indebærer en større investering af økonomiske midler 

og medarbejderressourcer. Med de forventede etableringsomkostninger stilles der 

store krav til holdbarheden af et eventuelt forretningsmæssigt setup. 

 

4. Sammenfatning 

Der er ganske betragtelige konkurrencemæssige udfordringer forbundet med det 

forhold, at TDC har ejerskabet til de tre største teknologiske fastnetplatforme; 

kobber, kabel-tv og fiber. Derfor er det efter Telias opfattelse af afgørende 

betydning, at der sikres reel adgang for alternative udbydere til kabel-tv-nettet. 

 

En måde at sikre en reel netadgang til kabel-tv-nettet vil kunne opnås ved at 

digitalisere og kryptere samtlige kanaler i kabel-tv-nettet for derved at frigøre 

kapacitet og for at stoppe den ”frie” adgang til clear-tv-signalerne. Dermed kunne 

man også se bort forskellige filterløsninger. Telia er klar over, at en sådan 

forpligtelse vil være en indgribende foranstaltning over for TDC/YouSee, og at 

den også vil have konsekvenser for YouSee’s slutbrugere. 
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Derfor vil det være relevant at vurdere, om der kan etableres mindre indgribende 

foranstaltninger end en fuld digitalisering/kryptering af alle kanaler. Telia opfatter 

analysens skitsering af gensalgsprodukter som et forsøg på at finde en mindre 

indgribende regulering. Det er imidlertid Telias opfattelse, at en løsning der 

baserer sig på de beskrevne gensalgsprodukter (og hvor slutkunden skal aftage en 

tv-pakke fra den alternative udbyder, der er identisk med YouSee’s grundpakke) 

ikke er egnet til at sikre en reel adgang til kabel-tv-nettet. Dette gør sig gældende 

for alle de tre skitserede gensalgsprodukter. 

 

Telia kan ikke på baggrund af analysen og den vedlagte Gartnerrapport fuldt ud 

vurdere, hvorvidt der kan opstilles andre modeller for en reel netadgang – f.eks. en 

løsning, der baserer sig på (båndpas)filtre. Det er dog Telias opfattelse, at analysen 

ikke er gået tilstrækkeligt i dybden med at identificere og kvalificere sådanne 

alternative løsninger. Det vil i den forbindelse også være relevant at vurdere, 

hvorvidt der kan etableres en løsning, hvor der (f.eks. med et båndpasfilter) kan 

leveres bredbånd til kunder, som ikke har et tv-kundeforhold til YouSee (eller 

andre udbydere). 

 

Hvis det ikke er muligt at finde en alternativ (og mindre indgribende) model for 

netadgang, er det Telias opfattelse, at det vil være nødvendigt og proportionalt at 

pålægge TDC en forpligtelse til at digitalisere og kryptere samtlige kanaler for 

derved at give alternative udbydere en reel adgang til at konkurrere med TDC. 

Telia skal i den forbindelse gentage, at TDC har en helt ekstraordinær stærk 

position med sit ejerskab til tre teknologiske platforme, og at denne position ikke 

ses andre steder i EU.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Frederik Siegumfeldt 

Legal Advisor 


