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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bemærkninger til udkast til 
delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC’s kabel-
tv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen takker for lejligheden til at kommen-
tere på Erhvervsstyrelsens udkast til delafgørelse over for TDC vedrøren-
de netadgangen til TDC’s kabel-tv-net på engrosmarkedet for bredbånds-
tilslutninger. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) er sekretariat for Konkur-
rencerådet. I den egenskab er styrelsen en uafhængig konkurrencemyn-
dighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som 
konkurrencemyndighed. 

KFST anser Erhvervsstyrelsens afgørelse om at åbne TDCs kabel-tv-net 
for alternative selskaber et skridt i den rigtige retning for at skabe øget 
konkurrence på både detailmarkedet for bredbåndstilslutninger og på de-
tailmarkedet for salg af tv-kanaler. 

KFST finder det væsentligt, at TDC ikke kan opstille hindringer for, at 
alternative selskaber kan konkurrere med TDC. KFST lægger derfor vægt 
på, at Erhvervsstyrelsen forpligter TDC til ikke-diskrimination, således at 
alternative selskaber bliver mødt med samme vilkår, kvalitet og priser, 
som gælder for TDCs datterselskaber eller partnere. 

Erhvervsstyrelsens afgørelse omfatter kun den del af kabel-tv-nettene, 
som TDC ejer, og hvor TDC har indgået individuelle aftaler. TDC for-
pligtes dog til ved genforhandling af kollektive aftaler at ændre aftaler 
som udelukker eller begrænser alternative selskaber fra at tilbyde acces-
soriske netadgangsprodukter. 

KFST så gerne, at afgørelsen omfattede alle TDCs aftaler, men styrelsen 
anerkender samtidig, at der kan være behov for en genforhandling af afta-
lerne. KFST vil dog foreslå, at TDC pålægges at genforhandle aftalerne 
inden for en rimelig tidshorisont, således aftalerne ikke kan benyttes som 
obstruktion for en bedre konkurrence på detailmarkedet for bredbåndstil-
slutninger. 
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Den beskrevne model, hvor konkurrenter får adgang til at gensælge 
TDC/YouSees kanalpakker, kræver, som det også anføres, at konkurren-
ter selv skal sikre sig rettigheder til de kanaler, der er i pakkerne. Alterna-
tive selskaber er dog garanteret samme vilkår og priser som TDC/YouSee 
for kanaler i grundpakken.  

Historisk findes der eksempler på, at det kan være vanskeligt at opnå ret-
tigheder til især populære kanaler, og at det er en udfordring i forhold til 
alternative selskabers mulighed for at konkurrere med TDC/YouSee. 
Hvis alternative selskaber ikke kan opnå rettigheder til kanaler i mellem- 
og fuldpakken, vil de kun kunne konkurrere med TDC/YouSee om at 
levere bredbånd til de husstande, der ønsker at modtage grundpakken. 
Det vil sandsynligvis dreje sig om en relativt lille andel af de 650.000 
husstande, TDC/YouSee har individuelle aftaler med og kan betyde, at 
alternative selskaber ikke finder det attraktivt at gå ind på dette marked. 

En forudsætning for at Erhvervsstyrelsens model kan sikre en mere effek-
tiv konkurrence på detailmarkedet for bredbåndstilslutninger er derfor, at 
kanaludbyderne ikke agerer stopklods for alternative selskaber ved at 
nægte dem rettighederne til deres kanaler. KFST anbefaler derfor, at der 
efter et år samles op på distributørernes erfaringer med at opnå rettighe-
der til at distribuere relevante tv-kanaler i kabel-tv-nettet. 

Erhvervsstyrelsen anførte i Analyse af netadgangen til TDC’s kabel-tv-
net af 19. september 2013, at analog fremføring af tv-kanaler får stadig 
mindre betydning. Derfor undrer det KFST, at Erhvervsstyrelsen i afgø-
relsen anerkender vigtigheden for TDC i at kunne fremføre analoge kana-
ler. KFST skal i den forbindelse henvise til styrelsens bemærkninger til 
høring over Erhvervsstyrelsens Analyse af netadgangen til TDC’s kabel-
tv-net af 15. november 2013. 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Nanna Vejen Snitkjær 


