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Erhvervsstyrelsen 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

memokr@erst.dk, postmar@erst.dk 

København, den 2. juli 2014 

 

Høring vedr. netadgang til TDC’s kabel-tv-net 

 

Boxer TV A/S takker hermed for muligheden for at afgive høringssvar, jf. høring pr. 

27. maj 2014. 

 

Boxer støtter fuldt enhver regulering, der bidrager til at forbedre 

konkurrencesituationen på både tv- og bredbåndsmarkedet, og Boxer ønsker samtidig 

hermed at tilkendegive interesse for at udnytte nye forretningsmæssige muligheder, 

der måtte opstå som følge heraf forudsat, at vilkårene er de rette. 

 

Udkastet til afgørelsen vedr. adgang til TDC’s kabel-tv-net repræsenterer i så 

henseende et stort skridt i den rigtige retning, og Boxer anerkender Erhvervsstyrelsens 

betydelige indsats for at inddrage alle relevante aspekter og perspektiver. Boxer 

noterer også med tilfredshed de høje, men nødvendige detaljeringsgrader i kravene til 

TDC, og Boxer støtter altovervejende de valgte modeller og løsninger, herunder at 

alternative udbydere ikke selv skal forestå CA-systemer, set-top-bokse mv., men at 

man i så henseende får adgang til at benytte sig af TDC/YouSees eksisterende, 

samlede strukturer. 

 

Boxer finder imidlertid, at afgørelsen som den foreligger nu ikke vil være 

tilstrækkelig til at opnå målet om at forbedre konkurrencen på bredbåndsmarkedet. I 

det følgende vil Boxer nærmere redegøre for de konkrete udfordringer. 
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TDC/YouSees kabel-net når i dag ud til omkring 1,5 mio. husstande. Heraf er cirka 

1,2 mio. husstande betalende kunder hos TDC/YouSee svarende til cirka 80 pct., hvor 

den resterende gruppe er homes passed. 

 

Erhvervsstyrelsen har i dette udkast til afgørelse valgt at undtage tredjemandsejede 

net samt TDC- og tredjemandsejede net omfattet af kollektive aftaler med mulighed 

for og uden mulighed for individuelt tilvalg for den enkelte slutbruger. Boxer vil 

opfordre til i hvert fald at inddrage også TDC's egne net, der er omfattet af kollektive 

aftaler for, at så mange husstande som overhovedet muligt er omfattet, idet Boxer 

ikke mener, at der er reelle argumenter for at undtage disse. Dette behandles mere 

uddybende senere. 

 

Ifølge Boxers løbende analyser og informationer udgør de undtagede grupper en så 

stor andel af den samlede kundemængde, at der reelt kun er cirka 440.000 husstande, 

inklusive homes passed tilbage. Dette står over for Erhvervsstyrelsens eget estimat på 

650.000 TDC-kunder samt homes passed. 

 

Af disse 440.000 har 90.000 valgt, at man ikke finder TDC/YouSees produkt 

attraktive og har fravalgt kabel-tv til fordel for en anden tv-løsning (homes passed), 

mens reelt 350.000 husstande og betalende TDC/YouSee-kunder vil være omfattet af 

denne afgørelse. Forskellen på Erhvervsstyrelsens 650.000 anslåede husstande og 

Boxers estimat på 350.000 er de 300.000 homes passed – dvs. differencen mellem 1,2 

mio. husstande, som er betalende kunder hos TDC/YouSee og så de 1,5 mio. 

husstande, som nettet totalt omfatter. 

 

De 300.000 homes passed findes ikke alene i gruppen af TDC-ejede net under private 

aftaler, men er fordelt over samtlige grupper, herunder de store grupper som er 

undtaget fra nærværende afgørelse. Reelt er der kun cirka 90.000 homes passed i den 

af Erhvervsstyrelsens omfattede gruppe. De resterende 210.000 husstande er homes 

passed jævnt fordelt over de øvrige grupper, som ikke er omfattet af nærværende 

afgørelse. 
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Lægger man til grund – som Erhvervsstyrelsen også gør – at tv-produktet er det 

bærende i bundlede produkter, er det nødvendigt at se på, hvor stor en del af disse 

350.000 betalende kunder, som et bundlet produkt med bredbånd og grundpakken 

appellerer til. Boxers analyser indikerer, at omkring 20 pct. af TDC/YouSees kunder 

abonnerer på grundpakken, hvilket svarer til cirka 70.000 husstande ud af de 350.000 

husstande, som vil være omfattet af denne delafgørelse. Den resterende del af gruppen 

på 350.000 – de 280.000 husstande som enten abonnerer på en mellem- eller en 

fuldpakke – vil kun kunne tiltrækkes, såfremt et alternativt selskab kan tilbyde et 

konkurrencedygtigt produkt, der modsvarer indholdet i de to nævnte tv-pakker. Facit 

er, at hvis ikke et alternativt selskab opnår fuldgyldige rettigheder til samme 

kanalportefølje som TDC/YouSee, vil afgørelsen udelukkende rette sig imod blot 

70.000 ud af TDC/YouSees 1,2 mio. betalende kunder. 

 

Erhvervsstyrelsen noterer som ovenfor nævnt, at efterspørgslen blandt private 

slutbrugere de senere år har bevæget sig i retning af bundtede produkter, og at tv-

produktet oftest er udgangspunktet for, at et selskab vil kunne sælge en 

bredbåndsforbindelse. Erhvervsstyrelsen konstaterer videre, at det er en vigtig 

forudsætning for at være konkurrencedygtig på bredbånd, at man samtidig kan levere 

tv. Boxer deler fuldt ud denne betragtning, og tv-produktets betydning vil givetvis 

fortsat vokse fremover. 

 

Dette faktum bør lægges fundamentalt til grund i bestræbelserne på at opnå bedre 

konkurrence på bredbåndsområdet, og det indebærer nødvendigheden af at sikre, at 

tv-produktet, som alternative selskaber skal kunne tilbyde, skal være fuldt ud 

konkurrencedygtigt og tilgængeligt, fordi et ufuldstændigt tv-produkt vil blokere for, 

at man opnår bedre konkurrence på bredbåndsmarkedet. 

 

I forlængelse heraf er det naturligt, at nærværende udkast til delafgørelse indeholder 

et krav om, at alternative selskaber, som ønsker at udbyde bredbånd via 

TDC/YouSees kabel-net, skal have adgang til TDC/YouSees grundpakke, og at denne 

adgang skal ske på lige vilkår.  

 

Det fremgår side 24, at engroskunden i forhold til grundpakken som udgangspunkt 

selv skal stå for at forhandle rettighederne hjem. Videre fremgår det – for så vidt 
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angår betalingskanalerne TV3, dk4 og Kanal 5 – at det pålægges TDC at sikre, at 

rettighederne til disse kanaler opnås på de samme vilkår og til samme priser, som er 

gældende for TDC, og at det er op til TDC selv at vurdere, hvordan selskabet sikrer 

dette. 

 

Kravet medfører, at alternative selskaber bliver fuldt konkurrencedygtige på TDCs 

grundpakke samt bredbånd. 

 

Såfremt de resterende husstande – 280.000 husstande, der enten har TDC/YouSees 

mellem- eller fuldpakke – skal opleve et alternativ til deres eksisterende produkt, som 

leveres af TDC/YouSee, kræver det, at alternative selskaber selv vil være i stand til at 

hjemforhandle tv-rettigheder med samtlige de tv-rettighedshavere/programselskaber, 

hvis tv-kanaler befinder sig i mellempakken og fuldpakken, såvel centrale danske 

kanaler som internationale nichekanaler. Da kanalerne udbydes i samlede pakker, vil 

alternative selskaber ikke kunne udbyde et produkt, såfremt de kun er i stand til at 

hjemforhandle rettigheder for visse kanaler. 

 

Hvad angår disse rettigheder fremgår det af udkastet til afgørelsen, at engroskunden 

selv skal hjemforhandle rettighederne med relevante rettighedshavere. Det påtænkes 

således ikke, at TDC skal have samme forpligtelser til at sikre alternative selskaber 

samme priser og betingelser som for kanalerne i grundpakken. Denne opdeling 

mellem vilkår pålagt TDC for så vidt angår grundpakke på den ene side og mellem- 

og fuldpakke på den anden, vil volde afgørende vanskeligheder. 

 

Alternative selskaber i kabel-nettet vil i sagens natur være en væsentlig gene for 

TDC/YouSee, som derfor har stor interesse i, at alternative, konkurrerende selskaber i 

TDCs net ikke opnår succes. Som følge heraf er der grund til at forvente, at 

TDC/YouSee ikke vil være tilbageholdende med at gøre tv-

rettighedshaverne/programselskaberne opmærksom på, at TDC/YouSee vil anse 

aftaler mellem tv-rettighedshavere og alternative selskaber som værende til skade for 

TDC/YouSee. 

 

I lyset af at TDC/YouSee med omtrent 1,2 mio. tv-kunder er Danmarks suverænt 

største tv-udbyder og lige så stor som alle andre tv-distributører under ét, er selskabet 
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samtidig alle tv-rettighedshaveres/programselskabers absolut største kunde og aftager, 

hvilket skaber forretningsforhold, hvor TDC/YouSees forhandlingsposition er særlig 

stærk og ensidig. Signaler fra TDC/YouSee om uønskede rettighedsaftaler med 

alternative selskaber til brug i TDC/YouSees kabel-net vil blive noteret hos tv-

rettighedshaverne/programleverandørerne, og disse vil helt givet efterleve dette pres 

fra TDC/YouSee. 

 

Det er Boxers sikre vurdering på basis af indikationer fra programleverandørsiden og 

mange års erfaring fra blandt andet Boxers egen lancering i 2009, at visse 

programleverandører således vil være yderst tilbageholdende med at indgå 

rettighedsaftaler med alternative selskaber baseret på det pres, de vil blive underlagt 

fra TDC/YouSee. Det vil være realistisk at opnå aftaler med nogle tv-kanaler, men 

visse andre tv-kanaler, som efterspørges i større omfang vil alternative selskaber efter 

alt at dømme have meget svært ved at opnå rettigheder til. Dette korresponderer fuldt 

ud med Erhvervsstyrelsens egne erfaringer indhentet ved tidligere høring. Det er ikke 

nok, at TDC/YouSee rent teknisk vil være forpligtet til at sikre engrosdistribution af 

kanalerne i mellem- og fuldpakken. 

 

Det bør desuden noteres, at én vigtig programleverandør, Viasat/MTG TV, optræder 

som vertikalt integreret aktør, der både kontrollerer centrale tv-kanaler i 

mellempakken og fuldpakken og selv optræder som tv-distributør på DTH, IP og 

kabel markedet. Boxer har tidligere forsøgt at operere i kabel-tv markedet i det 

såkaldte MATV segment, men måtte nedlægge satsningen, da Viasat foretrak ikke at 

indgå en aftale med Boxer om distribution af Viasats kanaler i MATV markedet, fordi 

dette ville konkurrere med Viasats egen MATV distributionsforretning. Det er derfor 

ret nærliggende, at Viasat kan have interesse i ikke at afgive rettigheder til alternative 

selskaber og derfor sidder i en position, hvor selskabet vil kunne skabe et duopol med 

TDC/YouSee på mellempakke og fuldpakke kundesegmenterne, alternativt på vegne 

af TDC/YouSee kunne sikre TDCs fortsatte monopolstilling i aftalekomplekser, der 

kan involvere flere andre del-elementer om vilkårene for distribution af Viasats 

kanaler i TDC’s kabel-net. 

 

Konsekvensen heraf vil med overvejende sandsynlighed være, at Erhvervsstyrelsens 

afgørelse i dette tilfælde heller ikke vil opnå målet og have den fornødne virkning på 
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konkurrencen, hvorfor der vil være en betydelig risiko for, at den forbedrede 

konkurrencesituation på bredbåndsmarkedet atter udskydes i en årrække oveni de år, 

der er gået siden første afgørelse i 2009 – en situation som ikke vil være acceptabel 

for det danske samfund, for forbrugerne og for erhvervslivet. 

 

Såfremt man ønsker at opnå målet om en markant forbedring af 

konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet, er det afgørende at forholde sig til det 

mest realistiske scenario ved de vilkår, som denne delafgørelse lægger op til: At et 

alternativt selskab sikres adgang til på engrosbasis at indkøbe bredbånd og tv, men at 

tv-produktet der tilbydes kun bliver grundpakken. 

 

Det kræver, at et alternativt selskab vil skulle kunne levere ikke bare TDC/YouSees 

grundpakke, men samtlige kanaler og pakker, som TDC distribuerer. 

 

Det er derfor en forudsætning for forbedret konkurrence på bredbånd, at 

Erhvervsstyrelsen tilpligter TDC/YouSee at sikre, at alternative selskaber kan opnå 

fuldt ud samme tv-rettigheder og dermed tv-produkter som TDC/YouSee selv, enten 

ved at pålægge TDC/YouSee dette i selskabets forhandlinger med tv-

rettighedshavere/programselskaber, eller ved at TDC/YouSee utvetydigt opfordrer 

disse rettighedshavere/programselskaber i deres egenskab af leverandører til 

TDC/YouSee til frit at indgå rettighedsaftaler med alternative selskaber. Som en 

alternativ, farbar vej kan det overvejes at anmode TDC/YouSee om at afgive 

frivillige, bindende tilsagn om ikke på nogen måde at blokere for rettighedsaftaler 

mellem programleverandører/broadcastere og alternative selskaber. 

 

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at forpligtelsen for så vidt angår grundpakken er både 

nødvendig og proportional i forhold til formålet om at skabe bedre konkurrence på 

bredbåndsmarkedet. Samtidig vurderer Erhvervsstyrelsen, at det ikke vil være 

proportionalt at pålægge TDC/YouSee samme forpligtelse til at pålægge rettighederne 

til kanaler i mellem- og fuldpakken. Boxers vurdering vil omvendt være, at ikke bare 

er regulering på grundpakken en forudsætning for at opnå denne konkurrence, men 

også en regulering af de to øvrige tv-pakker. 

 



7 
 

Da det ikke vil være nogen væsentlig byrde for TDC/YouSee at sikre disse rettigheder 

for mellem- og fuldpakken, når man alligevel skal sikre rettigheder for grundpakken, 

vil det næppe være uproportionalt. Desuden giver det ingen mening at anskue 

proportionalitet/uproportionalitet mellem grundpakken på den ene side samt mellem- 

og fuldpakken på den anden side. Den tekniske begrundelse (placering af grundpakke 

i forhold til bredbåndsfrekvenser) for denne skelnen har ingen reel betydning ud fra 

det overordnede formål om at etablere muligheden for, at alternative selskaber får 

adgang til at skabe et fuldt konkurrencedygtigt bundlet produkt, hvor tv-produktet er 

en forudsætning. Adgangen til at skabe mere konkurrence på bredbånd drejer sig 

altovervejende om at kunne levere et konkurrrencedygtigt tv-produkt i tilknytning til 

et bredbåndsabonnement. 

 

Erhvervsstyrelsen lægger til grund, at slutbrugere som et supplement til tv-pakker 

aftager tv-kanaler enkeltvist (a la carte). Såfremt alternative selskaber som forventet 

udelukkende har sikkerhed for at kunne distribuere grundpakken, kan man i 

forlængelse heraf forestille sig, at der indgås indholdsrettighedsaftaler med enkelte tv-

kanaler om supplerende salg af disse kanaler enkeltvis ovenpå grundpakken. Det er 

fremdeles vigtigt at bemærke, at der højst tvivlsomt kan indgås rettighedsaftaler med 

alle de væsentligste danske tv-kanaler. 

 

Boxer ved fra markedsundersøgelser, at ca. 10 pct. af YouSees kunder vælger at 

tilkøbe tv-kanaler ovenpå eksisterende tv-pakker. I det aktuelle tilfælde vil det være 

10 pct. af den konstaterede målgruppe på 70.000 husstande – dvs. 7.000 husstande. 

Markedet for alternative selskaber både for så vidt angår salg af grundpakke som det 

eneste tv-produkt kombineret med tv-kanaler, der sælges enkeltvist, er derfor ganske 

begrænset. Salg af enkelt-kanaler og Bland-selv koncepter har således ikke noget 

nævneværdigt potentiale til afhjælpning af den situation, at alternative selskaber ikke 

opnår tv-rettigheder til væsentlige, danske tv-kanaler. 

 

Vi har videre noteret, at ERST har anerkendt, at et alternativt teleselskab skal kunne 

tilbyde accessoriske delelementer på linje med TDC for at have en reel mulighed for 

at konkurrere på lige vilkår med TDC. Boxer er enig i, at de accessoriske 

delelementer er helt afgørende og er en nødvendig del af TDCs forpligtelser i relation 

til nærværende afgørelse - men i et behovsforløb hos den private slutbruger kommer 
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de accessoriske delelementer først ind efter, at brugeren har konstateret, at det 

vigtigste – tv-produktet – er reelt konkurrencedygtigt, dvs. de accessoriske 

netadgangsprodukter. Forholdene omkring de accessoriske delelementer er derfor af 

mindre betydning, så længe der overordnet består afgørende forhindringer. 

 

Derudover har Boxer noteret de enkelte forpligtelser til såvel priskontrol, transparens 

og regnskabsmæssig opsplitning og henleder i så henseende opmærksomheden på, at 

de valgte metoder modeller qva den bagvedliggende kompleksitet i praksis senere kan 

fremvise uhensigtsmæssigheder, som ikke kan forudses, hvorfor det bør overvejes, i 

hvor høj grad det er muligt efterfølgende at gennemføre mindre, nødvendige 

reguleringer af de påtænkte forpligtelser. 

 

Afregningsmodeller: 

Det begrænsede kundepotentiale for nye, alternative selskaber understreger 

vigtigheden af at sikre en så lav økonomisk og teknisk adgangsbarriere som muligt for 

alternative selskaber. Således er det helt centralt at skabe en rent variabel 

afregningsmodel uden entrance free til nettet, idet en startbetaling på forhånd vil 

reducere antallet af interesserede alternative selskaber. 

 

I henhold til bilag 4 anerkender Boxer, at TDC som udgangspunkt vil anvende 

markedspriser. Det fremgår imidlertid videre, at der i mangel af markedspriser skal 

foretages en kalkulation af de omkostninger, der er knyttet til produktionen af de 

pågældende ydelser, inklusive en rimelig forrentning af den relevante, investerede 

kapital. Dette forekommer upræcist, og det er uklart, hvem der skal afgøre, hvad den 

relevante, investerede kapital er, og hvad en rimelig forrentning er. 

 

Der er generelt grund til en vis bekymring over manglen på præcision og klare 

definitioner, fx ad 4.2 d) ”fordeles forholdsmæssigt efter summen af omkostninger 

med sammenlignelig variabilitet”. Overordnet set vil det være relevant at vide, hvor 

stor en andel af omkostningerne, der er direkte omkostninger, og hvor stor en andel, 

der er fordelte omkostninger. Såfremt en stor del af omkostningerne er fordelte 

omkostninger, kan der sættes spørgsmålstegn ved de anvendte fordelingsnøgler, og 

der efterlades TDC/YouSee et rum for at påvirke, hvor store omkostninger der vises, 

idet dette helt afhænger af fordelingsnøglerne. 
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Sløjfeanlæg: 

Ifølge TDC/YouSee udgør sløjfeanlæg et særskilt problem, som kun vanskeligt lader 

sig løse. Sløjfeanlæg er imidlertid umoderne og forældede anlæg, der står foran 

snarlig modernisering og opgradering. Sløjfeanlæg understøtter for eksempel ikke de 

mange, nye frit-valg og bland-selv muligheder, som TDC/YouSee i øjeblikket 

markedsfører kraftigt, og som man må formode, at også husstande med sløjfeanlæg 

forventer at få adgang til. Desuden er sløjfeanlæg en hindring for, at lejere selv kan 

vælge deres egen tv-udbyder, hvorfor sløjfeanlæg i en række henseender indvirker 

negativt på konkurrencen og er utidssvarende. 

 

Det kan overvejes at pålægge TDC/YouSee med en given tidsfrist at opgradere 

sløjfeanlæg til moderne anlæg for så vidt angår TDC/YouSees egne anlæg, der 

vurderes til at udgøre mindre end 25.000 husstande. Der er ikke tale om store beløb, 

angiveligt omkring 2000-2200 kr. pr. husstand, hvorfor TDC/YouSee vil kunne sikre 

modernisering af egne sløjfeanlæg for højst 50 mio. kr. Dette er uanset en 

modernisering/opgradering, som skal foretages inden for en kortere årrække. 

 

Hvad angår boligselskaber og andre professionelle organisationer må man forvente, at 

disse inden længe sørger for nødvendig opgradering af antenneanlæg, herunder 

sløjfeanlæg, for de antennebidrag, som disse opkræver hos lejerne hver måned.  

 

Derudover kan det overvejes at fastsætte en kort overgangsperiode eller en 

dispensation for ejere af sløjfeanlæg. 

 

Transparens og priskontrol 

Såfremt Erhvervsstyrelsen fastholder, at denne afgørelse udelukkende vil skulle 

omfatte grundpakken og ikke mellem- og fuldpakken er det vigtigt, at 

Erhvervsstyrelsen sikrer, at de forskellige priser mellem broadcastere og 

TDC/YouSee ikke afgørende ændrer sig i afregningen, således at prisen på 

eksempelvis TV3 i grundpakken stiger, mens afregningsprisen på TV3 i mellem- og 

fuldpakken tilsvarende falder. 
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Boxer opfordrer Styrelsen til at skaffe sig indsigt i nuværende og kommende aftaler 

mellem TDC/YouSee og broadcastere med det formål at konstatere eventuelle 

ændrede afregningsforhold, som vil ramme alternative selskaber. 

 

 

Kollektive aftaler: 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil være uproportionalt at 

forpligte TDC til en genforhandling af kollektive aftaler i TDC-ejede net, selvom de 

indeholder aftalevilkår, som er egnede til at hindre netadgangen for alternative 

selskaber. 

 

Det er Boxers opfattelse, at det er endog ganske vigtigt for at skabe det maksimale 

potentiale, at man som minimum også lader de kollektive aftaler i TDC-ejede net 

være omfattet af denne afgørelse. Der er tale om cirka 200.000 husstande, som man 

uden store vanskeligheder vil kunne inddrage, idet omfanget af blokerende, kollektive 

aftaler vil være begrænset. 

 

Boxer vurderer, at blot 1-2 procent af de berørte 200.000 husstande i TDC's egne net 

vil være omfattet af kollektive aftaler, som blokerer (jf. TDC/YouSees egen 

forklaring) for alternative selskabers adgang til TDC's net og de kollektive aftaler 

heri, hvorfor byrden for TDC/YouSee i en genforhandling vil være forholdsvis 

overskuelig. Det præcise omfang vil kunne fastslås ved i henhold til marked 5-

afgørelsen via forpligtelsen til transparens at lade TDC forelægge de relevante 

kollektive aftaler for Erhvervsstyrelsen, således at det er Erhvervsstyrelsen og ikke 

TDC/YouSee der i sidste ende vurderer omfanget af en genforhandling af kollektive 

aftaler. Er vurderingen korrekt, virker det uproportionalt at undtage 200.000 

husstande pga. visse vanskeligheder i de kollektive aftaler, som berører blot 2-4.000 

af denne gruppe. 

 

Det er vigtigt at understrege, at for så vidt angår denne gruppe er der ikke tale om 

juridiske problemer i forhold til frigørelsen af disse, men alene praktiske 

vanskeligheder omkring fakturering. Det er imidlertid ikke vanskeligheder, som ikke 

lader sig løse, men det indebærer, at man vil skulle indrette sig på en virkelighed, som 
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alligevel snart indfinder sig, og hvor man skal være i stand til at fakturere individuelle 

kunder i kollektive aftaler. 

 

Denne virkelighed opstår, fordi By- og Boligministeriet sammen med 

Kulturministeriet netop er i gang med et arbejde, der skal resultere i en ændring af 

lejeloven således, at lejere ikke længere skal være bundet mod deres vilje til at aftage 

tv-produkter gennem kollektive aftaler. En frigørelse af disse forbrugere vil betyde, at 

man teknisk og praktisk skal blive i stand til at afregne de individuelle kunder selv i 

kollektive aftaler – på samme vis som det i dag er helt normalt at afregne vand, varme 

og el individuelt og ikke med en kollektiv, fast pris via huslejen. 

 

Det er derfor Boxers samlede vurdering, at TDCs argumenter om at undtage 

kollektive aftaler i TDC-ejede net ikke bør undtage denne store gruppe. 

 

Derudover er det vigtigt at pointere, at det allerede i dag er ganske normalt, at 

markedet konkurrerer på kollektive aftaler. Ét selskab kan derfor sagtens overtage en 

komplet kollektiv aftale fra eksempelvis TDC/YouSee, hvorfor det vil øge 

markedspotentialet for alternative selskaber, hvis man sikrer, at også de kollektive 

aftaler i TDC/YouSees egne net bliver omfattet af Erhvervsstyrelsens afgørelse. 

Derved vil et alternativt selskab i kabel-nettet ikke kun kunne vinde kunderne 

individuelt, men også som gruppe. 

 

Boxer understreger i øvrigt vigtigheden af, at Erhvervsstyrelsen snarest muligt efter 

denne afgørelse påbegynder arbejdet med at åbne for alle de delgrupper hos 

TDC/YouSees kunder, som er undtaget ved denne aftale. 

 

 

Ændringer i eksisterende kanaludbud 

Det bør sikres, at de angivne varsler for ændringer i kanalsammensætningen ikke 

medfører, at alternative selskaber afskæres fra selv at overholde gældende lovgivning 

om varslinger – bl.a. i forhold til markedsføringsloven. 
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Konklusion: 

Generelt vurderer Boxer, at uanset at udkast til denne delafgørelse er detaljeret, 

gennemarbejdet og visionært, er der en betydelig risiko for, at den ønskede effekt 

udebliver. Kundepotentialet, der er begrænset til at udgøre eksisterende, individuelle 

grundpakke-kunder, er for lille, og afgørelsens elementer er ikke tilstrækkelige til at 

imødegå den betydelige dominans, som TDC/YouSee har på både bredbånds- og tv-

markedet. 

 

Såfremt Erhvervsstyrelsen ikke finder mulighed for eller adgang til at udstrække 

TDC/YouSees forpligtelser til også at omfatte alternative selskabers adgang til 

rettigheder i både mellem- og fuldpakken, bør det undersøges, om det er nødvendigt 

at arbejde for ny lovgivning. 

 

Er dette ikke muligt, vil det være helt afgørende at sikre, at TDC/YouSee afskæres fra 

blokerende adfærd i forhold til, at alternative selskaber kan indgå rettighedsaftaler 

med programleverandører/broadcastere for så vidt angår kanalerne i mellem- og 

fuldpakken. Det er Boxers erfaring, at frivillige tilsagn af samme karakter, som blev 

anvendt i fusionen TV 2 Sport i 2007 – ganske vist under konkurrencemyndighederne 

– vil kunne bidrage til denne sikkerhed og vil kunne aftvinge håndfaste garantier fra 

TDC/YouSee om at afstå fra handlinger, som vil forhindre alternative selskabers 

adgang til de nødvendige rettigheder. 

 

Det er Boxers opfattelse, at der er behov for betydelig opmærksomhed fra både 

myndigheders og lovgivers side, hvis man vil forbedre konkurrencen i overskuelig 

fremtid, og at en sådan indsats bør gennemføres ganske hurtigt for at skabe bedre 

konkurrence på bredbåndsmarkedet til gavn for alle. Boxer bidrager gerne i arbejdet 

med at afdække de faktiske problemer samt til, hvordan dette kan afhjælpes. 

 

Afslutningsvist ønsker Boxer klart at appellere til, at Erhvervsstyrelsen evt. med støtte 

fra andre myndigheder eller fra lovgivers side skaber et stærkere fundament for en 

afgørelse om at pålægge TDC/YouSee en fuld åbning af kabel-tv-nettet hurtigst 

muligt. 
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Med venlig hilsen 

 

Steen Ulf Jensen 

Adm. direktør 

Boxer TV A/S 


