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Høringssvar vedr. delafgørelse om netadgang til TDC's kabel-tv net  

 

Dansk Energi takker for invitationen til at kommentere på Erhvervsstyrelsens delafgørelse vedr. net-

adgangen til TDC’s kabel-tv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (Marked 5).  

 
Erhvervsstyrelsen har talrige gange påpeget, at TDC’s ejerskab af både kobber og kabel-tv net sætter 
TDC i en særlig gunstig position på bredbåndsmarkedet. Den dobbelte position betyder, at det tidli-
gere telemonopol oplever et markant lavere konkurrencepres i forhold til de tidligere statsmonopo-
ler i de andre øvrige EU-lande.  
 
Situationen er særlig udtalt i København og Nordsjælland, hvor TDC tillige ejer et udbygget fibernet – 
det tidligere DONG fibernet.  Mange steder i regionen er konkurrencen på infrastruktur og tjenester 
stort set lukket ned, da TDC sidder på alle tre kablede infrastrukturer.  Det tidligere DONG fibernet er 
siden overtagelsen i 2009 blevet ombygget, så det i dag primært anvendes som fiber feeder net for at 
udbygge og understøtte højere kapacitet på TDC’s fastnet og kabel-tv net – også jævnfør TDC 
netstrategi 2020. 
  
Den ringe konkurrence på kabelbaseret bredbånd fremgår tydeligt af EU-Kommissionens seneste 
måling, hvor Danmark fortsat indtager en bundplacering i EU28 (Digital Scorecard, juni 2014). 
 
Dansk Energi finder på den baggrund, at Erhvervsstyrelsens forslag til delafgørelse om netadgang til 
TDC’s kabel-tv net er et nødvendigt skridt på vejen til at skabe større konkurrence på tv og bredbånd. 
  
Dansk Energi bakker op om Erhvervsstyrelsens forslag til forpligtelser over for TDC om at tilbyde al-
ternative udbydere adgang til TDC’s kabel-tv net ved fremføring (gensalg) af TDC’s egne tv-pakker 
(grund-, mellem- og fuldpakke), fremføring af enkeltkanaler samt mulighed for at levere on demand 
funktionaliteter – i tilknytning til bredbåndsprodukt.  
 
Forslaget skal ses i lyset af, at mange forbrugere fortsat anser tv-pakker som kerneydelsen, mens 
bredbåndsforbindelsen er noget naturligt, der blot ”følger med”.  For teleudbyderne er tv-pakker 
fortsat indgangsnøglen til de fleste forbrugere, selvom ”forretningsmodellen” udfordres af OTT-
tjenester.  
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Forpligtelsen over for TDC om at sikre, at alternative udbydere kan opnå rettigheder til de betalings-
kanaler, der indgår i TDC’s grundpakke, til de samme priser og på de samme vilkår, som TDC opnår, 
anser Dansk Energi som nødvendig for at sikre en ’level-playing field’ på TDC’s kabel-tv net – i lyset af 
TDC’s dominerende stilling på markedet for betalings-tv med 1,5 mio. tv-kunder (YouSee, TDC og 
Fullrate). 
  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har da også for længe siden konkluderet, at TDC indtager en 
meget stærk køberstilling på tv-markedet, hvilket betyder væsentlige fordele i de priser og vilkår, 
som TDC kan opnå ved køb af tv-kanaler hos tv-stationerne. Det hænger sammen med, at distributø-
rernes indkøbspriser for tv-kanalerne fastsættes ved konkrete forhandlinger, som indebærer, at di-
stributører med mange abonnenter kan få betydeligt lavere indkøbspriser for samme kanal end di-
stributører med relativt få kanaler – prisforskellen skønnes at være helt op til 50 procent.  
 
Dansk Energi har noteret, at Erhvervsstyrelsen ikke finder grundlag for at pålægge TDC de samme 
forpligtelser i forhold til fremføring af betalingskanaler i TDC’s mellem- og fuldpakke. Dansk Energi 
vurderer, at de alternative udbydere hermed kan få svært ved at indgå aftaler med bestemte tv-
leverandører – jævnfør TDC’s køberstilling på tv-markedet. I bedste fald må udbyderne forvente at 
skulle betale op til det dobbelte end TDC for at fremføre de samme betalingskanaler i TDC’s mellem- 
og fuldpakke. 
 
Da 60-70 procent af tv-kunderne på TDC’s kabel-tv net fortsat abonnerer på TDC’s mellem- og fuld-
pakke er det vurderingen, at de alternative udbydere i praksis vil være afskåret 60-70 procent af det 
kundegrundlag, som afgørelsen vedrører.  
 
Dansk Energi skal på den baggrund opfordre Erhvervsstyrelsen til at overveje en løsning, som giver 
alternative udbydere en mere generel og lige adgang til at tilbyde tv- og bredbåndsprodukter på 
TDC’s kabel-tv net.   
 
En mere lige og reel adgang til TDC’s kabel-tv net forudsætter også, at der sikres fuld fleksibilitet og 
mulighed for, at alternative udbydere kan tilbyde eget tv-udbud mv. – som supplement til at gensæl-
ge TDC’s tv-pakker. Det vil give de alternative udbydere større råderum og mulighed for differentie-
ring i forhold til TDC’s produktudbud – også set med forbrugerbriller. 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Energi 
Christian Berg 

 


