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Høring over udkast til delafgørelse vedrørende netadgangen til TDC's ka-
beltv-net 
 

Generelle bemærkninger 

Erhvervsstyrelsen lægger op til at pålægge TDC forpligtelser til åbning af selskabets kabeltv-net, 

som kan bruges til både tv-pakker og bredbånd. Erhvervsstyrelsen er kommet frem til sin konklu-

sion efter en teknisk/økonomisk analyse fra en ekstern konsulent, samt høringssvar fra telebran-

chen, samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Her er der bred enighed om, at adgangen til 

TDCs kabeltv-net er vigtigt for konkurrencen på det danske bredbåndsmarked. 

 

Dansk Erhverv er enig i, at det aktuelle udkast til delafgørelse er et rigtigt og vigtigt skridt for at 

sikre øget konkurrence i den danske telebranche, fordi pakkeløsninger med tv og bredbånd er ef-

terspurgt i markedet. Dansk Erhverv er således enig i, at der er god grund til at ændre reglerne, og 

at åbning af kabeltv-nettet er godt nyt for udsigten til bedre konkurrence på telemarkedet. 

 

Ud over det principielt rigtige i, at der formelt pålægges forpligtelser til yderligere åbninger, er det 

naturligvis afgørende, at åbningen også bliver reel – ift. priser, vilkår, tidshorisonter, teknologi, 

indretning af produkter mv. Det gælder i forhold til det aktuelle marked og de aktuelle behov, 

men det er mindst lige så vigtigt, at der lægges en linje som også fremadrettet sikrer reel adgang 

til TDCs kabeltv-net for alternative udbydere. Det handler bl.a. om de tekniske og aftalemæssige 

begrænsninger af slutbrugerpotentialet for de alternative udbydere, og det drejer sig om behov 

som kan ændre sig over tid, nye pakkesammensætninger, ny teknologi, eller efterspørgsel på rene 

bredbåndsprodukter med større hastigheder.  

 

Samlet set er det afgørende at sikre en linie, som er robust over tid, og til stadighed sikrer konkur-

renceudsættelse og reel adgang til TDCs net som varig præmis. 
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Specifikke bemærkninger 

 

Engrospriser 

Det springende punkt for, om åbningen af kabeltv-nettet bliver reel er de konkrete engrospriser. 

Disse priser er p.t. ikke kendte, og i sagens natur helt afgørende for, om intentionerne om øget 

konkurrence bliver en realitet til glæde for konkurrencen og aftagerne af bredbåndsprodukter.  

 

Afgrænsninger og kundepotentiale (side 10-, samt side 17-) 

Iflg høringsmaterialet omfatter TDCs kabeltv-net i dag omkring 1,5 mio. ”homes passed”. Dog fal-

der det samlede kundepotentiale i forskellige kategorier ift. forskellige teknologier og aftalemo-

deller. Samlet set indebærer det, at alternative udbyder ikke umiddelbart får mulighed for at ud-

byde produkter til alle eksisterende kabeltv-kunder. I første omgang er kundepotentialet begræn-

set til omkring 650.000 slutbrugere. Dansk Erhverv anerkender kompleksiteten som Erhvervs-

styrelsen redegør for, og mener på den baggrund, at de 650.000 potentielle slutbrugere kan være 

et udmærket og pragmatisk sted at starte - men det er vigtig, at arbejdet ikke standser der. Den 

aktuelle afgørelse skulle gerne danne grundlag for en langsigtet og reel adgang til TDCs net, hvor 

der udvikles modeller for, at de alternative udbyder på sigt kan udnytte det samlede kundepoten-

tiale i TDCs net.  

 

Implementeringstid  

For at sikre fair vilkår er det afgørende, at de præcise vilkår fastlægges og meldes ud, så telesel-

skaberne har realistisk tid til at indrette sig på de nye vilkår, og så alternative produkter reelt bli-

ver tilgængelige på markedet som tilsigtet. For de alternative udbydere gælder det arbejdet med 

prisfastsættelse ift. slutbrugeren, evt. samspil med andre produkter, vilkår, clearing af tv-

rettigheder, markedsføring m.v. For TDC handler det om procedurer for gensalg (responstid, 

fremgangsmåde, kvalitetsmål m.v), som tilrettelægges, så de er robuste og effektive, og ikke udgør 

flaskehalse, der kan give dårlige oplevelser i markedet. Dansk Erhverv opfordrer til, at Erhvervs-

styrelsen fastlægger de relevante tidshorisonter m.v. i tæt dialog med teleudbyderne. De alternati-

ve udbydere har i sagens natur økonomisk interesse i at kunne tilbyde nye og attraktive produkter 

hurtigst muligt, og på en måde der giver en god oplevelse for slutbrugeren. 

 

Fremtidige behov og en langsigtet line 

Hidtil har der været begrænset efterspørgsel på et rent bredbåndsprodukt over kabel-tv (jf. hø-

ringsmaterialets side 9- og 31-). Derfor er den aktuelle delafgørelse med åbning af et kombineret 

kabeltv/bredbåndsprodukt også et rigtigt og vigtigt skridt. Dansk Erhverv mener imidlertid, at det 

er vigtigt, at man lægger en linje, der tager højde for, at man agerer i et marked under hastig for-

andring. På sigt kan kabeltv-nettet bliver en mere relevant infrastruktur for rene bredbåndspro-

dukter, som også de alternative udbydere kan tilbyde sine kunder. Dels kan kabeltv-nettet blive 

mere attraktivt pga. behov for støre hastigheder (især i områder hvor kobberinfrastrukturen giver 

begrænsninger). Dels kan et rent bredbåndsprodukt imødekomme en (kommende) efterspørgsel 

hos kunder, der – fx i kraft af streamingtjenester (eller en antenne på taget) - ikke efterspørger et 

traditionelt kabeltv-produkt. Sådanne behov kan komme fra såvel borgere som virksomheder og 
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organisationer.  Igen nævnes disse overvejelser med tanke på at lægge en langsigtet linje og sikre 

modeller, der er robuste over tid, og hvor den reelle og åbne adgang til TDCs net bliver en varig 

præmis.  

Med venlig hilsen 

Janus Sandsgaard 

Chefkonsulent 

 


