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Høringssvar vedr. delafgørelse om kabeltv-net (marked 5) 

SE vil gerne indledningsvist kvittere for indsatsen i forhold til mere reelt at åbne TDC’s 

kabeltv-net, idet en åbning på de nye vilkår potentielt vil kunne lede til større konkurrence på 

bredbåndsmarkedet til glæde for slutbrugerne.  Vigtigheden af en større åbning af TDC’s 

kabel-tv-net skal ses i medfør af styrelsens egen konklusion om, at TDC, modsat udviklingen i 

stort set alle andre lande, forsat har ejerskab af både kobber, kabel og fiber-platformen.  

SE hilser således delafgørelse af 27. maj 2014 velkommen i forhold til at præcisere afgørelsen 

af 16. august 2014 nærmere.  

SE har i det følgende en række kommentarer til udkastet til afgørelse. 

Konkurrencesituationen 

Det er en korrekt analyse, at muligheden for at kunne tilbyde tv som led i bredbåndspakke er 

et vigtigt konkurrenceparameter i dag, selvom forretningsmodellen udfordres af OTT-

tjenester. For SE’s vedkommende, vurderes det f.eks. at muligheden for at kunne tilbyde en 

bundled pakke udgør et meget vigtig parameter for den langt overvejende del af kunderne.  

Proportionalitetshensyn 

SE noterer sig, at styrelsen fastholder multicastvilkåret og grundpakkevilkåret ud fra et 

proportionalitetshensyn, og i stedet har valgt en gensalgsforpligtelse på engrosniveau til 

fremføring af tv-pakker.  SE kan godt for nuværende være enig i, at dette er proportionalt, 

men på længere sigt forekommer det ikke proportionalt, at holde fast i de to vilkår.  

Erhvervsstyrelsens konstaterer selv, at tv-rettighedsmarkedet (side 36) udgør en barriere for 

konkurrencen på bredbåndsmarkedet. SE er helt enig heri, og skal derfor bemærke, at med 

afgørelsen sikrer Erhvervsstyrelsen sig ikke lige konkurrencevilkår på bredbåndsmarkedet, 

idet TDC’s markedsandel på tv-rettighedsmarkedet fastholdes med denne afgørelse.  

Derfor kan denne afgørelse blot være et første vigtigt skridt i at sikre bedre 

konkurrencevilkår, men egentlig ligestilling kommer først, når der er fuld fleksibilitet og 

mulighed for at alternative udbydere kan komme med eget tv-udbud som supplement til at 

gensælge TDC’s tv-pakker.  
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SE opfatter det som afgørende, at man etablerer en mulighed for at kunne fremføre 

enkeltkanaler og egne pakker og dette på egen brugergrænseflade. TDC gør gældende, at man 

med 3 kørende krypteringssystemer er tæt på grænsen for hvor mange CAS-systemer, der kan 

sameksistere i kabel-tv nettet, hvilket i praksis betyder, at funktionaliteten kun kan opnås ved 

åbning af adgang til TDC’s CAS-systemer. Det er i den forbindelse uhyre vigtigt, at der vælges 

krypteringssystemer baseret på markedsledende standarder som f.eks. Verimatrix, Iderto 

eller lign. og dermed ikke mindre proprietære standarder.  

Mens SE således bakker op om denne afgørelse, er opbakningen imidlertid betinget af, at man 

i Erhvervsstyrelsen fremadrettet undersøger mulighederne for hvordan og med hvilke 

konsekvenser TDC’s kabel-tv-net kan omstilles til at give mere fleksibel og standardiseret 

adgang for 3. parter med eget indhold og brugerinterfaces med henblik på en fornyet 

vurdering af proportionaliteten. Se ovenstående forslag i den forbindelse. Det skal bemærkes, 

at med afgørelsen som den er i høringsversionen, får TDC et incitament til at holde fast i en 

eksisterende opsætning i stedet for at blive ansporet til en omstilling, der vil kunne øge 

konkurrencen, fleksibiliteten i udbuddet, sikre bedre konkurrence på markedet for 

indholdsrettigheder og endelig som konsekvens heraf et forventet billigere og bedre udbud 

for kunderne på bredbåndsmarkedet og tv-markedet. 

Konkret foreslås det indført, at denne afgørelse tages op til fornyet overvejelse inden for en 

relativ kort tidshorisont på baggrund af i mellemtiden udførte undersøgelser af 

konsekvenserne af omstilling til en mere standardiseret adgang for 3. parter til TDC’s net 

gennem fx CAS-systemet.  

Fremadrettet bør det desuden overvejes at udvide gensalgsforpligtelsen af mellem og den 

fulde pakke med på forhånd clearede rettigheder af TDC, som på grundpakken. Dette dog kun 

som supplement til at give 3. parter adgang til nettet med eget indhold, jf. CAS-systemet som 

foreslået ovenfor.  

Afsluttende 

SE støtter afgørelsen, med den vigtige tilføjelse, at afgørelsen skal tages op til fornyet 

overvejelse inden for en kort tidshorisont, med det formål at give en vurdering af 

proportionaliteten i forhold til at stille krav om at TDC’s kabel-tv-net åbnes op på en 

standardiseret måde, der giver fleksibel adgang for 3. parter til at udbyde eget indhold og 

bruge egne interfaces.  

SE henviser desuden til tidligere afgivet høringssvar om sagen. 

Med venlig hilsen 

SE 

Jes B. Christensen 


