
     

 

Erhvervsstyrelsen 

Markedskontoret 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

E-mail: postmar@erst.dk og memokr@erst.dk   

                             

  

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC’s kabel-

tv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 

 

Telenor har ved Erhvervsstyrelsens mail af 27. maj 2014 modtaget henvisning til styrelsens 

udkast til delafgørelse med henblik på indhentning af bemærkninger. Med delafgørelsen åbnes 

blandt andet op for adgang til gensalg af TDC’s tv-pakker.  

 

Telenor skal indledningsvist udtrykke stor tilfredshed med, at Erhvervsstyrelsen har valgt den 

foreslåede løsning. Hvis vilkår og priser – der endnu ikke er kendt – viser sig rimelige, vil den 

foreslåede løsning kunne vise sig at være det der skulle til for at sikre forbedrede 

konkurrencevilkår på ikke bare kabel-tv-nettet i sig selv, men også på det samlede 

bredbåndsmarked.  

 

Telenor skal i det følgende afgive selskabets bemærkninger til udkastet til delafgørelse. 

 

Vedr. ”Afgrænsning af netadgangsforpligtelsen i relation til visse kabel-tv-net og 

forpligtelse om genforhandling af kollektive aftaler” (afsnit 3.1.7)      

Det fremgår af side 29 i udkastet til delafgørelse, at Erhvervsstyrelsen på baggrund af TDC’s 

oplysninger har vurderet, at netadgangsforpligtelsen skal være afgrænset til at omfatte den del 

af TDC’s kabel-tv-net, ”hvortil netadgangsprodukter, grundet en større uniformitet og færre 

komplikationer samt sikkerhed omkring ejerforhold, umiddelbart kan leveres”. I praksis betyder 

dette, at en række kategorier af net/kunder i TDC’s kabel-tv-net ikke bliver omfattet af 

adgangsforpligtelsen.  

 

Det fremgår af udkastet til afgørelse, at der ud af 1,5 millioner ”homes passed” er 1,2 millioner 

husstande, der på nuværende tidspunkt er TV-kunder hos TDC. Efter afgrænsningen i 



adgangsforpligtelsen er der ca. et halveret antal husstande tilbage (650.000 husstande), som 

de alternative teleselskaber vil få adgang til fra ikrafttrædelsestidspunktet.  

 

Erhvervsstyrelsen oplyser, at afgrænsningen er foretaget af hensyn til behovet for at skabe en 

reel adgang til TDC’s kabel-tv-net inden for en kortere tidshorisont.  

 

Telenor er enig med Erhvervsstyrelsen i behovet for en snarlig reel adgang, og Telenor deler 

også Erhvervsstyrelsens vurdering af, at der er visse forhold, der her og nu komplicerer adgang 

til flere af de kategorier af net/kunder, som i første omgang er afgrænset fra at være omfattet 

af adgangsforpligtelsen. Telenor finder det imidlertid problematisk, hvis ikke der indenfor 

relativt kort tid sker en udvidelse af det antal kunder i TDC’s kabel-tv-net, som de alternative 

teleselskaber vil kunne tilgå. Adgangen til TDC’s kabel-tv-net må antages at være en realitet for 

mange år fremover, hvorfor Erhvervsstyrelsen bør sikre at mest muligt af kabel-tv-nettet bliver 

konkurrenceudsat. Det er oplagt, at jo flere husstande, der er omfattet af adgangsforpligtelsen, 

jo større er sandsynligheden for at der kan skabes en bæredygtig business case. Dertil kommer 

naturligvis at kunderne i kabel-tv-nettet i videst muligt omfang bør få gavn af konkurrencen. 

 

Specifikt vedrørende kollektive aftaler: 

Erhvervsstyrelsen lægger med udkastet til delafgørelse op til, at net-/kundekategorien 

”kollektive aftaler (m/u individuelle tilvalg)” ikke umiddelbart bliver omfattet af 

adgangsforpligtelsen. I stedet bliver TDC med delafgørelsen forpligtet til at genforhandle de 

begrænsende kollektive aftaler, ligesom TDC forpligtes til ikke fremadrettet at indgå i nye 

begrænsende kollektive aftaler (med individuelt tilvalg). Telenor kan imidlertid ikke af 

afgørelsesudkastet se, hvordan det sikres, at TDC har de rette incitamenter til selv at drive et 

effektivt genforhandlingsforløb, når udkommet netop er, at der skabes grobund for yderligere 

konkurrence mod TDC. Erhvervsstyrelsen er derfor nødt til at fastsætte milepæle eller lignende 

for at sikre fremdrift.   

 

Telenor skal på ovenstående baggrund anmode Erhvervsstyrelsen om at fastsætte en klar 

proces for, hvorledes genforhandlingsprocessen skal forløbe og hvornår det forventes, at 

genforhandlingerne er færdige. 

 

Specifikt vedrørende sløjfeanlæg: 

Telenor kan ikke umiddelbart af afgørelsesudkastet vurdere, på hvilket grundlag sløjfeanlæg 

afgrænses fra at være en del af adgangsforpligtelsen. Efter Telenors vurdering burde adgang 

kunne gives ved, at der åbnes mulighed for, at alternative teleselskaber på lige vilkår med TDC 

kan indgå aftaler med grupper af slutbrugere (indenfor et sløjfeanlæg), med henblik på levering 

af tv og bredbånd til disse. Hvis TDC har mulighed for at kunne levere, er det ud fra 



beskrivelserne i afgørelsesudkastet vanskeligt at se, hvad der skulle forhindre andre i at kunne 

gøre det samme.   

 

Specifikt vedrørende tredjemandsejede net med samme regionsudbud som TDC:  

Telenor bemærker, at Erhvervsstyrelsen har valgt at afgrænse denne kategori af net/kunder fra 

at være en del af adgangsforpligtelsen. Telenor noterer sig imidlertid på side 29 i 

afgørelsesudkastet, at TDC har svaret at ”det teknisk set vil kræve de samme tilpasninger at 

levere tv til slutbrugere i tredjemandsejede kabel-tv-net med samme regionsudbud som TDC-

ejede kabel-tv-net med samme regionsudbud som TDC-ejede kabel-tv-net”. Telenor finder bl.a. 

på baggrund af TDC’s tilbagemelding ikke grundlag for en afgrænsning, der fremadrettet 

udelukker ”tredjemandsejede net med samme regionsudbud som TDC” fra at være omfattet af 

adgangsforpligtelsen. Efter Telenors vurdering bør Erhvervsstyrelsen medtage denne net-

kategori i adgangsforpligtelsen. Hvis der er udfordringer, der først skal afklares eller på anden 

vis er umiddelbart hindrende for adgang fra samme ikrafttrædelsestidspunkt som de 650.000 

husstande, som der indledningsvist gives adgang til, da bør Erhvervsstyrelsen i stedet beskrive 

en proces for, hvorledes man kan sikre, at denne net-kategori på et senere tidspunkt også 

bliver en del af adgangsforpligtelsen.  

 

Det er endvidere Telenors forslag, at der i tilfælde af de tredjepartsejede net (det være sig 

bolignet, foreninger eller anden form for grupper af brugere) åbnes op for, at alternative 

teleselskaber kan indgå i samlede aftaler med de pågældende ”brugergrupper” om levering af 

kabel-tv-ydelser (tv og bredbånd) på samme vilkår, som TDC i dag gør det. De alternative 

teleselskaber får herved adgang til de tredjepartsejede kabel-net, mens leverancen sker på 

baggrund af TDC’s wholesale-produkter. Naturligvis skal det være frivilligt for 

brugergrupperne/foreningerne, hvilken leverandør de vil vælge til leverance af bredbånd og tv, 

og Telenor er i den forbindelse indforstået med, at brugergrupperne/foreningerne ikke er 

forpligtet til at give adgang (det er TDC delafgørelsen er rettet mod, ikke de tredjepartsejede 

net), men hvis ikke Erhvervsstyrelsen adresserer denne mulighed i forbindelse med 

udformningen af adgangsforpligtelsen, da vil brugergrupperne/foreningerne ikke få gavn af den 

konkurrenceforbedring, som indtil videre 650.000 husstande vil blive omfattet af.  

 

Hvis Erhvervsstyrelsen finder, at der er væsentlige principielle forhold, der skal analyseres 

forinden ovenstående mulighed kan blive omfattet af den nye adgangsforpligtelse, vil Telenor 

anbefale, at Erhvervsstyrelsen i delafgørelsen beskriver en proces for den nærmere afklaring af 

mulighederne.  

 

Manglende overblik over antal husstande under de forskellige bruger-/net-kategorier: 



Desværre fremgår det ikke af afgørelsesudkastet, hvor mange husstande, der indgår i de 

forskellige kategorier. En sådan opgørelse er relevant viden for de alternative teleselskaber, idet 

det vil give et billede af hvor meget der fremadrettet vil være realistisk at få adgang til 

(eksempelvis via genforhandlede kontrakter), samt hvor mange husstande der umiddelbart må 

anses for at være udenfor rækkevidde i denne omgang. Telenor skal derfor anmode 

Erhvervsstyrelsen om i den endelige afgørelse at oplyse, hvor mange husstande der befinder sig 

indenfor de forskellige kategorier af brugere og net.  

 

Vedr. ”Indhold af forpligtelsen til netadgang til fremføring (gensalg) af den samme 

grundpakke som TDC til enhver tid fremfører i selskabets kabel-tv-net” (afsnit 3.1.3)  

Det fremgår af afgørelsesudkastet, at TDC vil blive forpligtet til at tilbyde, at de alternative 

teleselskaber kan gensælge TDC’s grundpakker. Det fremgår videre, at der skal være tale om 

samme grundpakke som TDC til enhver tid afsætter til sine egne slutbrugere, og at TDC som 

udgangspunkt skal sikre, at rettigheder til kanalerne i grundpakken kan opnås på samme vilkår 

som TDC opnår dem. Erhvervsstyrelsen anfører dog til disse betingelser den modifikation, at 

hvis TDC ikke kan/vil sikre, at de alternative teleselskaber kan opnå adgang til rettighederne på 

samme vilkår, da skal TDC fjerne den eller de pågældende kanaler fra grundpakken. Da Telenor 

er lidt bekymret for, at TDC efter ikrafttrædelsestidspunktet vælger at fjerne eksempelvis TV2 

fra grundpakken, bør Erhvervsstyrelsen præcisere, hvad der mere præcist skal forstås ved en 

grundpakke. Telenors bekymring kan naturligvis vise sig ubegrundet, men man kunne godt 

forestille sig et scenarie, hvor TDC opgraderer alle selskabets nuværende basis-pakke-kunder til 

en ”grundpakke plus” (grundpakke plus et par yderligere kanaler, og inklusive TV2, til samme 

pris eller lidt højere end hidtil ), og samtidig vælger at udhule den eksisterende grundpakke, 

som ikke længere aktivt sælges til TDC’s egne kunder, men som er den pakke som kan 

gensælges af de alternative teleselskaber. I scenariet hvor TV2 udgår af grundpakken, vil TV2 

herefter alene kunne tilgås af engroskundernes kunder, hvis engroskunderne gør brug af 

settop-boks/kort . I dag kan kunderne tilgå grundpakken uden brug af settop-boks, hvilket efter 

Telenors opfattelse er den mest fleksible og økonomisk attraktive måde at levere grundpakken 

på. Hvis kunderne er tvunget til at få en set-top-boks blot fordi TV2 ikke længere er en del af 

grundpakken, og derfor leveres ”ved siden af”, da besværliggøres business casen markant, 

ligesom brugerne ikke får den fleksibilitet og brugervenlighed som de har i dag.    

 

Telenor finder på ovenstående baggrund, at Erhvervsstyrelsen bør præcisere forpligtelsen 

yderligere, således at TDC ikke fremadrettet kan re-designe pakkerne på en sådan måde, at de 

alternative selskaber står tilbage med en udhulet grundpakke (en grundpakke light), der på 

grund af TDC’s prissætning ikke kan konkurrere med TDC’s nye grundpakke (der blot går under 

et andet navn).  



Vedr. Indhold af forpligtelsen til adgang til at levere on demand-funktionaliter via 

TDC’s kabel-tv-net (afsnit 3.1.6) 

Erhvervsstyrelsen beder på side 28 ”selskaberne om at komme med bemærkninger, 

synspunkter og i muligt omfang konkret dokumentation vedrørende brugen af CAS i forbindelse 

med on demand-funktionaliteter”.  

 

Telenor har ikke noget konkret dokumentation at bidrage med i forhold til brugen af CAS, men 

selskabet er af den opfattelse, at den af styrelsen skitserede løsning, hvor alle selskaber 

anvender TDC’s CAS og TDC’s set-top-bokse er væsentligt bedre end den alternative mulighed, 

hvor de alternative teleselskaber bliver fælles om ét system, mens TDC selv kan gøre brug af 

tre. Som Erhvervsstyrelsen selv er inde på, vil en løsning, hvor de alternative teleselskaber er 

fælles om ét CAS-system indebære, at de pågældende teleselskaber skal samarbejde om at 

udvikle og integrere et fælles CAS. Dette synes at være en noget ufleksibel og uhensigtsmæssig 

løsningsmodel. 

 

Erhvervsstyrelen anfører videre på side 28, at styrelsen ikke har taget endeligt stilling til, 

hvorvidt det er muligt at anvende eksempelvis eget filmkatalog og egne indholdsservere, når 

TDC’s CAS og TDC’s set-top-bokse skal anvendes. Erhvervsstyrelsen beder i den forbindelse 

branchen om input til brug forafklaring heraf. Telenor kan ikke umiddelbart vurdere, hvorvidt 

anvendelse af eget filmkatalog og egne indholdsservere overhovedet er en mulighed, men 

Telenor anser det ikke for problematisk, hvis løsningen bliver, at der kan tilkøbes adgang til 

brug af TDC’s filmkatalog og indholdsservere.  

 

Vedr. oplysninger om ændringer i eksisterende samt nye udbud af accessoriske 

netadgangsprodukter (afsnit 3.4.2.3) 

Der fremgår en række specifikke varslingsfrister af afsnittet ”Varsel for ændringer i 

kanalsammensætningen”. Telenor har følgende kommentarer hertil:  

 

1) For så vidt angår ”Tilføjelse af betalingskanaler til de forskellige pakker” foreslår 

Erhvervsstyrelsen, at TDC skal varsle engroskunderne med ”TDC’s eget slutbrugervarsel 

plus fire måneder”. Telenor skal anmode om at kravet ændres til ”TDC’s eget 

slutbrugervarsel plus fire måneder, dog minimum 6 måneder”. Baggrunden for denne 

tilføjelse er et ønske om rimelig tid til forhandling af rettigheder. Hvis rettighederne til de 

tilføjede betalingskanaler ikke kan opnås på rimelige vilkår, da står de alternative 

teleselskaber i en kritisk situation, hvor den pågældende pakke enten ikke længere vil 

kunne tilbydes kunderne, eller hvor kunderne vil opsige deres abonnement som følge af 

væsentligt ændrede vilkår (er kunderne indenfor binding er churn særligt kritisk, idet 

man i en businesscase og detailprissætning forudsætter at kunderne som minimum 



bliver bindingsperioden ud). Udover tid til at forhandle rettigheder på plads, så skal der 

også være tid til at fastsætte og varsle ændrede priser overfor de kunder, der aftager de 

pågældende produkter (hævede priser giver også her øget risiko for churn, hvilket er 

særligt kritisk for forretningen ift. kunder indenfor binding).  

 

2) For så vidt angår ”Tilføjelse af betalingskanaler i grundpakken, hvor TDC skal sikre 

rettighederne for alternative selskaber” foreslår Erhvervsstyrelsen, at engroskunderne 

”skal varsles af TDC med TDC’s eget slutbrugervarsel plus én måned”. Telenor skal 

anmode om, at kravet ændres til ”TDC’s eget slutbrugervarsel plus én måned, dog 

minimum 6 måneder”. Telenor anser det for rimeligt, at de alternative teleselskaber har 

en længere tidshorisont end blot slutbrugervarsel plus 1 måned. Jo kortere varsel 

overfor engroskunderne, jo mindre tid har engroskunderne til at varsle øgede 

abonnementsafgifter, ligesom engroskunderne løber stor økonomisk risiko i relation til de 

kunder, der måtte ønske at opsige deres abonnement (dette er særligt kritisk for 

forretningen i relation til kunder, der stadig er indenfor binding, jf. problematikken 

beskrevet under pkt. 1 ovenfor).   

 
3) For så vidt angår ”Fjernelse af tv-kanaler” foreslår Erhvervsstyrelsen, at engroskunderne 

”skal varsles af TDC med TDC’s eget slutbrugervarsel plus to måneder”. Telenor skal 

anmode om, at kravet ændres til ”TDC’s eget slutbrugervarsel plus to måneder, dog 

minimum 6 måneder”. Telenor anser det for rimeligt, at de alternative teleselskaber 

sikres en minimumsperiode på 6 måneder, indenfor hvilken selskaberne vil kunne varsle 

egne kunder samt minimere den økonomiske risiko, der er ved churn inden for 

bindingsperiodens udløb.   

 

Vedr. adgangsforpligtelsens ikrafttræden  

Det fremgår af afgørelsesudkastet, at det er hensigten, at der skal være adgang til gensalg af 

TDC’s kabel-tv-produkter pr. 1. januar 2015. Telenor er enig i, at det er væsentligt, at der 

sikres en hurtig og virksom adgang til kabel-tv-nettet. Telenor vurderer imidlertid, at der er 

væsentlige forhold, der taler for at ikrafttrædelsen af selve adgangsforpligtelsen sker senere 

end ikrafttrædelsen af de øvrige forpligtelser.  

 

1. Det er af stor betydning, at man har haft den fornødne tid til at implementere de 

processer, procedurer og vilkår, som fremgår af et standardtilbud. Imidlertid er dette 

standardtilbud ikke endeligt på plads før tidligst december 2014 (optimistisk estimat), 

dvs. mindre end én måned før adgangsforpligtelsen træder i kraft. Dette optimistiske 

estimat er baseret på en situation, hvor et udkast til standardtilbud ikke har givet 

anledning til væsentlige bemærkninger med efterfølgende tilpasninger (dette i sig selv 



forekommer usandsynligt, eftersom der er tale om et helt nyt engrosprodukt). Det skal 

understreges, at standardtilbudets betydning er særligt stor i en situation som denne, 

hvor der er tale om et helt nyt engrosprodukt. 

 

2. Dertil kommer at engrospriserne også først er på plads kort tid før den 1. januar 2015 

(efter seneste tidsplan træffes endelig prisafgørelse den 4. december 2014). Priserne er 

lige så væsentlige at kende som de øvrige vilkår, når den endelige beslutning om 

markedsindtræden skal træffes. Priserne er væsentlige i forhold til flere aspekter, men 

naturligvis primært i forhold til selve business-casen, men også i forhold til hvilket 

prisniveau og hvilken markedsføring heraf man skal vælge i forbindelse med indtræden. 

Uanset at Telenor umiddelbart finder de nye muligheder på kabel-tv-nettet interessante, 

vil en reel forretningsmæssig vurdering naturligvis tidligst kunne træffes når priser og 

vilkår ligger fast, hvilket ser ud til at blive i løbet af december 2014. Først herefter vil 

markedsføring og alle øvrige aktiviteter kunne igangsættes. 

 

3. Det er endvidere ikke en triviel proces at få clearet de nødvendige rettigheder til de 

kanaler, som efter den 1. januar 2015 må forventes at ligge i hhv. mellem- og fuld 

pakke. Denne clearings-proces kan i et vist omfang igangsættes før de endelige vilkår og 

priser for gensalgsprodukterne er på plads, men det er vanskeligt at forhandle 

rettigheder når man ikke endnu kender den kanalsammensætning, som TDC har pr. 1. 

januar 2015. Eftersom TDC først efter afgørelsens ikrafttræden, den 1. januar 2015, 

bliver forpligtet til at følge de varslingsbetingelser, der er beskrevet i afgørelsen, er det 

ikke muligt at vide før denne dato, hvorledes kanalsammensætningen bliver for den 

kommende periode, hvilket dels besværliggør rettighedsforhandlinger dels besværliggør 

den markedsføring af kanaler og pakker, som er et væsentligt element i en forhåbentlig 

succesrig markedsindtræden.  

 

4. Umiddelbart er det alene TDC, der har fordel af, at vilkår og priser ikke kendes før 

ganske kort tid før adgang gives, idet TDC ligger inde med betydeligt mere viden om 

markedet, vilkårene og det forventede detailprisniveau efter den 1. januar 2015. Dertil 

kommer, at TDC muligvis vil vælge at re-designe selskabets TV-pakker i forbindelse med 

at konkurrencen åbnes, hvilket igen stiller TDC mere forberedt. TDC vil med andre ord 

have betydeligt nemmere ved at agere overfor en markedsindtrædende alternativ 

operatør, når den markedsindtrædende operatør i modsætning til TDC ikke i 

tilstrækkeligt omfang har haft tid til at forberede en effektiv markedsindtræden. Telenor 

skal i den forbindelse anmode Erhvervsstyrelsen om at overveje at pålægge TDC en 

”frys-periode”, hvor de forskellige pakkers sammensætning ikke må ændres. Denne frys-

periode kunne, eksempelvis, træde i kraft den 1. januar 2015 og vare frem til, 



eksempelvis, tre måneder efter adgangsforpligtelsen er trådt i kraft (kunne være 1. 

september 2015).  

 

5. Sidst men ikke mindst vurderer Telenor, at erfaringerne fra tidligere introduktioner af 

nye engrosprodukter (eks. VULA-processen) taler for, at TDC gives en vis periode til at 

sikre implementering af de nye processer og systemer, således at de alternative 

teleselskaber ikke skal bruge unødigt mange ressourcer på halvt gennemtænkte eller 

halvt færdige processer og systemadgange. Det er væsentligt, at der i en periode er 

mulighed for at de interesserede teleselskaber kan køre testforløb med TDC, således at 

lancering af tjenesterne på et senere tidspunkt (eks. 1. juni 2015) vil kunne ske så 

gnidningsfrit som muligt. 

 

Telenor skal på ovenstående baggrund anmode om, at Erhvervsstyrelsen sikrer at 

ikrafttrædelsesdatoen for selve adgangsforpligtelsen ikke ligger tidligere end 6 måneder efter 

priser og vilkår er endeligt på plads. Det anbefales dog, at alle de forpligtelser, der medvirker til 

at understøtte den nødvendige forberedelse på markedsindtræden træder i kraft den 1. januar 

2015. Telenor skal igen understrege, at det må være væsentligere, at adgangen til kabel-tv-

nettet sker under rimelige betingelser, end at adgangen sker hurtigst muligt efter den endelige 

afgørelse er truffet.  Behovet for god forberedelse og rimelige betingelser imødekommes bedst 

ved, at Erhvervsstyrelsen lader de til afgørelsen tilknyttede forpligtelser træde i kraft i to tempi 

(med adgangsforpligtelsen som den forpligtelse der træder sidst i kraft).    

  --- 

 

I det tilfælde at ovenstående skulle give anledning til opfølgende spørgsmål står undertegnede 

naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kenneth Jarnit 

Telenor A/S 

 


