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Resumé
Erhvervsstyrelsen beskriver i denne rapport den seneste udvikling på bredbåndsmarkedet med fokus
på udviklingen i forskellige geografiske områder på engrosmarkederne. Rapporten viser, at bredbåndsmarkedet på flere områder er i hastig udvikling.
Der sker i disse år et fald i afsætningen af bredbåndsforbindelser, der leveres via TDC’s kobbernet.
Denne nedgang modsvares af en stigende anvendelse af coax- og fibernet, og det samlede antal
forbindelser på markedet er derfor stabilt. TDC mister markedsandele som følge af, at kobberkunderne forlader nettet, men oplever til gengæld vækst på selskabets øvrige infrastrukturer. Samlet set
oplever TDC en lille nedgang i selskabets markedsandel.
Væksten i afsatte fiberforbindelser sker sideløbende med, at en række energiselskaber udbygger
fibernettene i deres respektive elnetområder. Intensiteten i udbygningen er størst i den vestlige del
af Danmark (Jylland og Vestfyn), men også andre steder i landet øges dækningen med fibernet gradvist. I området omkring hovedstadsregionen er det TDC, der udbygger det fibernet, som selskabet
overtog fra Ørsted (dengang Dong) i 2009.
Godt halvdelen af de danske husstande er nu dækket af infrastruktur fra mere end ét selskab, mens
der fortsat er en yderst begrænset andel af husstande, der er dækket med infrastruktur fra tre forskellige selskaber. I hovedstadsregionen, hvor det primært er TDC, der udbygger fibernet, øger fiberudbygningen dog ikke den infrastrukturbaserede konkurrence, da TDC også ejer de øvrige infrastrukturer. Der er et klart sammenfald mellem områder, hvor energiselskaberne har høj dækning af fibernet, og områder, hvor TDC mister markedsandele. Der er således øgede forskelle i konkurrenceudviklingen både regionalt og lokalt helt ned på postnummerniveau.
For så vidt angår hastighederne på de bredbåndsabonnementer, der afsættes, sker der ligeledes en
nævneværdig udvikling. I løbet af en kun toårig periode er medianhastigheden for download fordoblet og er nu på ca. 60 Mbit/s. Mellem teknologierne er der imidlertid betydelige variationer. Hvor
kobberabonnementer oftest afsættes med en hastighed på under 30 Mbit/s, afsættes abonnementer
baseret på fibernet eller coaxnet oftest med en betydelig højere hastighed.
Udviklingen i hastighederne indikerer, at detailkunderne i et vist omfang skifter til andre teknologier
end kobber, hvis de ønsker en højere bredbåndshastighed.
Der er også sket en udvikling i energiselskabernes forretningsstrategier på bredbåndsmarkedet. Energiselskaberne har udtrykt – både individuelt og gennem deres brancheorganisation, Dansk Energi –
at de i takt med, at de når en vis fiberdækning, har til hensigt at åbne deres respektive net op for, at
andre selskaber kan levere tjenester til de kunder, der er tilsluttet nettene.
Gennem det seneste år har der været en række aktiviteter i form af forhandlinger og aftaleindgåelser
mellem fibernetejere og tjenesteudbydere. En central udvikling er Eniigs etablering af forretningsenheden OpenNet. OpenNet skal fungere som engrosplatform og har blandt andet den erklærede hensigt at skabe en samlet adgang til fibernettene.

1

Hvorvidt der sker en åbning af energiselskabernes fibernet eller ej, har stor betydning for Erhvervsstyrelsens vurdering af konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet. Selv om flere energiselskaber
har arbejdet hen mod åbning af deres net siden 2016, har selskabernes aktiviteter ikke ført til en
realisering af et mærkbart engrosudbud.
Visse bredbåndskunder ejer og/eller køber bredbånd kollektivt. Med det stigende fokus på den regionale og lokale konkurrence på bredbåndsmarkedet er det blevet relevant at undersøge disse lokalt organiserede kunder nærmere. I hvert fjerde postnummerområde udgør disse kunder således
mindst 25 pct. af bredbåndsmarkedet.
Rapporten beskriver de forskellige typer af kollektivt organiserede kunder. Erhvervsstyrelsen finder,
at konkurrencesituationen adskiller sig mellem kollektivt organiserede kunder og individuelle kunder
særligt for de kollektivt organiserede kunder, der ejer deres eget net.
De forskellige typer kollektivt organiserede kunder har hidtil været behandlet forskelligt i markedsundersøgelserne, hvilket giver analysemæssige udfordringer i forhold til at tegne et retvisende billede
af konkurrencesituationen, når mindre geografiske områder undersøges med henblik på at identificere regionale og lokale forskelle på markedet.
Erhvervsstyrelsen ønsker med nærværende rapport at indhente branchens bemærkninger til en
række forhold, som Erhvervsstyrelsen lægger til grund for markedsanalyserne. Det gælder særligt i
forhold til spørgsmålet om, hvorledes kollektivt organiserede kunder skal opfattes og opgøres i relation til nærværende marked. Dertil er der enkelte metodemæssige overvejelser, hvortil branchens
input ligeledes imødeses. Erhvervsstyrelsens specifikke spørgsmål er angivet i bokse i teksten.
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1 Introduktion
Denne rapport fremstiller den geografiske udvikling på engrosbredbåndsmarkederne med fokus på
infrastrukturdækning og selskabernes markedsandele. Rapporten giver en status på disse områder i
forhold til Erhvervsstyrelsens seneste afgørelser på engrosbredbåndsmarkederne fra august 2017.
Endvidere indeholder rapporten en række metodemæssige refleksioner.
Formålet er at skabe en fælles reference i forhold til, hvordan bredbåndsmarkedet udvikler sig.
Desuden er formålet at indhente input, refleksioner og eventuelle løsningsforslag fra branchen med
henblik på at optimere den fremadrettede analyseproces. I rapporten efterspørger Erhvervsstyrelsen
branchens bemærkninger vedrørende en række konkrete forhold; den fremadrettede håndtering af
kollektivt organiserede kunder i analysesammenhæng, jf. afsnit 3, og styrelsens fremadrettede databehov, jf. afsnit 3. De konkrete spørgsmål er fremhævet i grå bokse i de respektive afsnit.
Ud over at rapporten er en opfølgning på Erhvervsstyrelsens seneste afgørelser fra 2017, er rapporten
med til at markere starten på næste runde af markedsundersøgelser, som styrelsen skal gennemføre
i 2020. Styrelsen har tilrettelagt en proces, hvor styrelsen i perioden frem mod 2020 undersøger forskellige emner med relevans for konkurrenceforholdene på bredbåndsmarkedet. Disse undersøgelser
vil løbende blive offentliggjort. Hensigten hermed er gennem en åben proces at skabe en løbende
brancheinddragelse. Det skal bemærkes, at der fortsat vil blive gennemført en traditionel høringsprocedure inden de endelige markedsafgørelser træffes.

1.1 Baggrund
Erhvervsstyrelsens seneste afgørelser på engrosbredbåndsmarkederne blev truffet 17. august 2017.
Der er tale om følgende to afgørelser:

▪

Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted

▪

Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted for så vidt angår masseforhandlede produkter

(Marked 3a)
(Marked 3b)

Afgørelserne blev truffet i medfør af telelovens § 40, stk. 1, og 41, stk. 1. I afgørelserne forpligtes TDC
blandt andet til at give andre selskaber adgang til TDC’s kobber- og fibernet på regulerede vilkår og
til regulerede priser.
I forbindelse med de markedsanalyser, der ligger til grund for afgørelserne, gennemførte styrelsen
for første gang en geografisk analyse af variationer i konkurrencesituationen på tværs af landet. Analysen blev lavet som en del af den geografiske markedsafgrænsning og havde først og fremmest til
formål at undersøge, hvorvidt de pågældende engrosmarkeder fortsat kunne betragtes som nationale markeder. På baggrund af analysen vurderede styrelsen, at markederne fortsat skulle betragtes
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som nationale. Samtidig blev det konkluderet, at 56 postnummerområder var kendetegnede ved at
være ”mere konkurrenceudsatte” end den øvrige del af landet, og at der skulle tages højde herfor i
forhold til afgørelsernes forpligtelser. Det resulterede i, at visse forpligtelser over for TDC er lempet i
de 56 postnummerområder.
I analyserne fra 2017 konkluderede Erhvervsstyrelsen, at engrosbredbåndsmarkederne er præget af
et mere nuanceret billede i konkurrencemæssig henseende end tidligere, og at markederne samtidig
i disse år undergår større forandringer. Derfor fandt styrelsen grund til at følge markederne nøje –
herunder i forhold til den konkurrencemæssige udvikling i enkelte geografiske områder – for om
nødvendigt at kunne træffe de relevante foranstaltninger inden den næste ordinære runde af markedsundersøgelser. Styrelsen konkluderede i afgørelserne blandt andet følgende:
”Det er Erhvervsstyrelsens forventning, at den observerede udvikling vil forsætte, og at energiselskabernes konkurrencemæssige position vil blive yderligere styrket i visse geografiske områder. Samtidig forventer styrelsen, at efterspørgslen efter højere bredbåndshastigheder vil betyde, at fiberbaseret bredbånd i stigende grad bliver foretrukket frem for kobberbaseret bredbånd. Hvis dette holder stik, kan det
fremadrettet få den konsekvens, at Erhvervsstyrelsen konkluderer, at markedet skal opdeles i geografiske delmarkeder. Med den nuværende markedssituation, hvor der som udgangspunkt ikke er en kommerciel adgang for markedets tjenestebaserede udbydere til at benytte alternative fiberinfrastrukturer,
vil en sådan opdeling af markedet med stor sandsynlighed ikke resultere i, at der konstateres reel konkurrence i nogle af de identificerede områder. Snarere vil det være sandsynligt, at der udpeges regionalt
baserede SMP-udbydere på de konkrete delmarkeder. Det skyldes styrelsens vurdering af, at to vertikalt
integrerede udbydere med lukkede net (ud fra en greenfieldbetragtning) ikke er tilstrækkeligt til at opretholde vedvarende konkurrence.” 1
Erhvervsstyrelsen har på den baggrund fundet det relevant at fremstille den udvikling, der er sket på
markedet, siden markedsafgørelserne blev truffet i 2017. Det gælder både den rent faktuelle udvikling i dækning, markedsandele og downloadhastigheder, men også den udvikling der er sket blandt
markedets aktører i forhold til at åbne fibernettene for tjenesteudbydere.
Endelig har styrelsen gjort sig en række metodiske overvejelser, der dels har til hensigt at forbedre
datagrundlaget fremadrettet og dels har til hensigt at korrigere for uhensigtsmæssigheder i opgørelsesmetoden. En af de problemstillinger, der blandt andet behandles, er spørgsmålet om, hvordan
kollektivt organiserede kunder fremadrettet skal opgøres i datasættet og behandles i analyserne.

1.2 Indhold og opbygning
Afsnit 2 fremstiller den seneste udvikling på engrosbredbåndsmarkederne med vægt på at sammenligne datasættet fra afgørelserne med de nyest tilgængelige data. Der er gennem hele afsnittet lagt

1

Jf. afgørelserne fra 2017 - afsnit 2.3.7.
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vægt på de data, der viser geografiske variationer. Hvor det er fundet relevant, har Erhvervsstyrelsen
imidlertid også inddraget oplysninger om det samlede danske marked.
Afsnittet beskriver udviklingen i dækningen med parallel infrastruktur og i selskabernes markedsandele beregnet på baggrund af data om selskabernes afsætning. Dertil beskrives udviklingen i downloadhastigheder, der afsættes til detailkunderne.
Da adgang til højhastighedsinfrastruktur og energiselskabernes intentioner om at åbne deres fibernet for tjenesteudbydere har betydning for Erhvervsstyrelsens fremadrettede vurdering af konkurrencesituationen på markedet og reguleringen heraf, beskrives de tiltag, selskaberne har haft på dette
område siden markedsafgørelserne blev truffet i august 2017.
Afsnit 3 behandler spørgsmålet om, hvordan de selskaber, der leverer bredbånd til kollektivt organiserede kunder (detailkunder, der eksempelvis modtager bredbånd gennem en boligforening eller
en antenneforening), skal behandles fremadrettet i analysesammenhæng. Der er tale om en del af
markedet, der har et utal af forskellige aftalekonstruktioner. Styrelsen kan konstatere, at den nuværende håndtering af kollektivt organiserede kunder giver nogle uhensigtsmæssige udsving, når markedet betragtes i mindre geografiske enheder. Formålet er at kunne håndtere disse typer af selskaber
mere konsekvent og nøjagtigt fremadrettet og dermed undgå udsving, der alene er forårsaget af
opgørelsesmetoden.
Afsnit 4 har først og fremmest til hensigt at redegøre for styrelsens behov for at indsamle data, der
skal sikre et tilstrækkelig detaljeret analysegrundlag fremadrettet. Markedets udvikling, hvor netejere
forventes at åbne deres net for tjenesteudbydere, medfører, at der ikke længere er en én-til-én sammenhæng mellem netejer og tjenesteudbyder. Styrelsen har derfor behov for at indhente detaljerede
oplysninger om de enkelte selskabers afsætning og ejerskab af infrastruktur.
Afsnittet indeholder endelig nogle overvejelser om den praksis, der hidtil er anvendt i forbindelse
med indsamling og opgørelse af data.

1.3 Datakilder og metode
Rapporten baserer sig på de resultater, som blev lagt til grund for konklusionerne i afgørelserne på
engrosbredbåndsmarkederne fra 2017. Der er derfor som udgangspunkt også anvendt de samme
beregningsmetoder m.v., og der henvises derfor til metodeafsnittet i den del af afgørelserne, der
vedrører den geografiske markedsafgrænsning.
Resultaterne fra analyserne bliver i denne rapport sammenlignet med opdaterede datasæt fra 2017
og 2018. I forhold til dækningen med parallel infrastruktur anvendes data fra Energistyrelsens dataindsamling til brug for Tjekditnet fra ultimo 2017, som er det nyest tilgængelige datasæt. I afgørelserne blev der anvendt et datasæt fra ultimo 2015.
Sammenligningen i forhold til downloadhastigheder baserer sig på Energistyrelsens telestatistik for
2. halvår 2017. I afgørelserne er anvendt et tilsvarende datasæt fra 2. halvår 2015.
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For afsætningsdata, der benyttes til at beregne markedsandele, har Erhvervsstyrelsen selv indhentet
data fra markedets aktører. Dette datasæt indeholder data for 1. halvår 2018, mens det tilsvarende
datasæt, der blev anvendt i afgørelserne, var fra 1. halvår 2016. Der er således for alle datasæt et
spænd på to år i forhold til de data, der er anvendt i afgørelserne.
Der er som nævnt i videst mulig udstrækning anvendt de samme metoder for opgørelser og beregninger som i markedsafgørelserne. Dog er der korrigeret for forhold, der efter Erhvervsstyrelsens
seneste gennemgang er vurderet fejlagtige. Det kan være fejl i selskabernes indberetning eller fejl i
opgørelsen (eks- eller inkludering af et selskabs forbindelser).
Det skal nævnes, at Erhvervsstyrelsen i denne rapport har anvendt data, der er indsamlet til et andet
formål end det, de her er anvendt til at vise. Det gælder data, som Energistyrelsen har indhentet til
brug for Tjekditnet. Desuden vil data, når det nedbrydes i detaljer (som her på postnummerniveau),
i højere grad kunne afsløre unøjagtigheder, som ikke ville være opfanget og ikke ville have konsekvenser for analysens resultater på et aggregeret niveau. Der er således i det store billede tale om
mindre unøjagtigheder, men disse kan føre til større udsving, når der isoleret ses på postnummerområder med et lille antal husstande/kunder.
Erhvervsstyrelsen anvender i nærværende rapport en fælles opgørelse af afsætning for engrosbredbåndsmarkederne, marked 3a og 3b. Det vil sige, at afsætningstal inkluderer alle tre teknologier, og
således. alle forbindelser afsat på kobber- fiber- eller coaxnet. Al afsætning på kobbernettet medregnes som TDC’s afsætning.2
Dette er den samme opgørelsesmetode, som blev anvendt i forbindelse med den geografiske opdeling, hvorefter markedernes forpligtelser i markedsafgørelserne er differentierede. Opdelingen blev
lavet fælles for marked 3a og 3b blandt andet ud fra en argumentation om, at det er en mere operationel og hensigtsmæssig løsning, at de postnummerområder, hvor nogle forpligtelser ophæves
eller lempes, er de samme, uanset hvilket marked der handles på.
Med henblik på at danne overblik over betydningen af kollektivt organiserede kunder har Erhvervsstyrelsen foretaget en dataindsamling hos de største selskaber vedrørende kunder, der er tilsluttet
fiber- og coax-net og suppleret disse data med tidligere indsamlede oplysninger om bredbåndskunder, der er tilsluttet via antenneforeninger.
Endvidere har Erhvervsstyrelsen afholdt en række møder med forskellige foreninger og selskaber, der
tilbyder bredbåndstjenester til kollektivt organiserede kunder samt med energiselskaberne. Informationer fra disse møder indgår alene som baggrund.

2

Visse data er således ikke direkte sammenlignelige med de data, der blev lagt til grund for den geografiske markeds-

afgrænsning i markedsafgørelserne fra 2017.
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2 Seneste markedsudvikling
I markedsundersøgelserne fra 2017 vurderede Erhvervsstyrelsen, at engrosmarkederne skulle betragtes som nationale markeder, men at der var grundlag for at foretage en opdeling med henblik på at
kunne differentiere forpligtelserne i geografisk afgrænsede områder, der blev vurderet at være mere
konkurrenceudsatte end resten af landet. Vurderingen blev foretaget på baggrund af en analyse af
en række parametre, herunder dækning med parallel infrastruktur, selskabernes afsætning/markedsandele, afsætningen fordelt på downloadhastigheder samt engrosudbud på markedet.
Den endelige opdeling af det nationale marked blev foretaget ved at opstille kriterier for markedsdata vedrørende dækning og markedsandele i de enkelte postnummerområder.
Dette afsnit beskriver markedsudviklingen for alle ovenstående parametre.

2.1 Udvikling i dækning med parallel infrastruktur
I markedsundersøgelserne fra 2017 blev dækning med parallel infrastruktur undersøgt med to formål. For det første for at vurdere, om der som følge af afgørende forskelle i konkurrencesituationen
i forskellige geografiske områder, er behov for at opdele markedet geografisk. For det andet for at
afdække om der er forskelle i forudsætningerne for konkurrence på engrosmarkederne - det vil sige
afdække, hvor der er flere infrastrukturudbydere. I dette afsnit beskrives, hvordan dækningen har
udviklet sig siden afgørelserne blev truffet i 2017.
Afsnittet kan sammenfattes i følgende pointer:

▪

På landsplan er andelen af husstande, der er dækket med to eller flere bredbåndsinfrastrukturer fra

▪

Siden 2015 har yderligere 42 postnummerområder opnået dækning med parallel infrastruktur til

▪

Flertallet af landets postnummerområder har ikke haft større ændringer i dækningen med parallel in-

▪
▪

Den øgede dækning er geografisk sammenfaldende med energiselskabernes elnetområder.

forskellige udbydere, steget med 4 procentpoint fra 47,0 pct. i 2015 til 51,3 pct. i 2017.
mindst 75 pct. af husstande, så det gælder 222 ud af i alt 593 postnummerområder.
frastruktur (+/- 5 procentpoint), men i 175 postnummerområder er stigningen over 5 procentpoint.
I 108 postnummerområder er dækningen med parallel infrastruktur under 10 pct. Størstedelen af disse
postnummerområder ligger i Region Hovedstaden. I dette område har der ikke været nogen mærkbar
udvikling i dækningen.

▪

Andelen af husstande på nationalt plan med tre eller flere parallelle infrastrukturer er fortsat marginal.

2.1.1 Status på landsplan
Siden 2015 er andelen af husstande med dækning med parallel infrastruktur steget, og gælder nu
for 51,3 pct., jf. tabel 1. Antallet af postnummerområder med høj dækning med parallel infrastruktur,
det vil sige minimum 75 pct., er steget med 42. Samlet set er det 222 ud af landets 593
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postnummerområder, der har høj dækning med parallel infrastruktur. Antallet af postnummerområder med en meget høj dækning med parallel infrastruktur, det vil sige minimum 90 pct., er også
steget jævnt siden 2015. I 108 postnummerområder er dækningen med parallel infrastruktur fortsat
meget lav. Her har under 10 pct. af husstandene adgang til mere end én infrastruktur. Der er dog
sket et fald i antallet af sådanne områder med meget lav dækning fra 134 postnummerområder i
2015.
Tabel 1: Dækning med parallel infrastruktur, 2015-2017
Antal husstande
Total

Paralleldækkede

Antal postnummerområder
Andel

Total

Paralleldækning
< 10 %

Paralleldækning
> 75%

Paralleldækning
> 90%

2015

2.662.652

1.252.052

47,0%

591

134

180

76

2016

2.671.755

1.350.231

50,5%

591

109

216

85

2017

2.682.077

1.374.589

51,3%

592

108

222

92

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på data fra Energistyrelsens Tjekditnet.
Note: Totalt antal husstande indbefatter ikke husstande som ikke er dækket af nogen infrastruktur.

2.1.2 Geografisk variation i udviklingen
Kortene nedenfor viser dækningen med parallel infrastruktur i landets postnummerområder. Det nyeste datasæt (2017) viser, at det hovedsageligt er i Syd- og Sønderjylland, Øst- og Nordjylland samt
på Vestfyn, man finder høj dækning med parallel infrastruktur. Der er stadig meget lav dækning med
parallel infrastruktur i Vestjylland, på flere af øerne og i Hovedstadsområdet.
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Figur 1: Kort over dækningen med parallel infrastruktur, 2015 (venstre) og 2017 (højre).

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på data fra Energistyrelsens Tjekditnet.

Figur 1 ovenfor viser status på dækningen med parallel infrastruktur i henholdsvis 2015 og 2017,
mens figur 2 nedenfor viser ændringen i dækningen med parallel infrastruktur siden 2015. Sammenlignes figurerne, fremgår det, at de postnummerområder med den største udvikling siden 2015 ikke
nødvendigvis har opnået høj dækning med parallel infrastruktur i 2017. Det kommer eksempelvis til
udtryk i dele af Fibias dækningsområde på Djursland og i Thy-Mors Energis elnetområde, jf. figur 3.
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Figur 2 (venstre): Kort over ændringer i dækningen med parallel infrastruktur, fra 2015 til 2017.
Figur 3 (højre): Større danske elnet

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på data fra Energistyrelsens Tjekditnet.
Note: Postnummerområder, hvor stigningen i dækning er 40 procentpoint og højere er angivet med samme farve. I
områder markeret med grå er dækningen stabil, det vil sige +/- 5 %.

Figur 2 viser, hvor ændringerne i dækningen med parallel infrastruktur har fundet sted. Udviklingen
har været størst i Nord- og Midtjylland, på Fyn, Bornholm og Syd- og Vestsjælland (markeret med
blå). Ændringerne er også illustreret i Figur 3, hvor energiselskabernes elnetområder også er markeret. Her tydeliggøres det, at fremgangen i dækningen med parallel infrastruktur er geografisk sammenfaldende med elnetområdernes grænser. Dette stemmer overens med, at de seneste års fiberinfrastrukturudrulning hovedsageligt er foretaget af energiselskaberne.
De områder, hvor der har været størst fremgang i dækningen med parallel infrastruktur, er sammenfaldende med de elnetområder, som tilhører energiselskaberne Thy-Mors, SE i det tidligere Nyforselnet, Eniig, AURA, EnergiFyn samt NRGi og SEAS-NVE repræsenteret ved Fibia.
Figur 2 og figur 3 viser alene ændringer i dækning med parallel infrastruktur og alene i perioden fra
2015 til 2017. I nogle områder er der udrullet ny infrastruktur, som ikke fremgår af figurerne, fordi
udrulningen har resulteret i dækning med tre parallelle infrastrukturer fremfor øget dækning med to
parallelle infrastruktur. I andre områder har der været en betydelig dækning med parallel infrastruktur
allerede før 2015, hvilket heller ikke fremgår af figur 2 og figur 3. Det gælder eksempelvis de elnetområder, som tilhører energiselskaberne SE og EWII, der før 2015 havde rullet fibernet ud til størstedelen af husstandene i deres respektive områder, jf. figur 1.
I Region Hovedstaden, der er den af landets regioner med den største befolkningsandel og den største befolkningstæthed, er dækningen med parallel infrastruktur under 25 pct. I dette område er der

12

stort set ikke sket nogen udvikling i dækningen med parallel infrastruktur fra 2015 til 2017. I dette
område er det primært TDC, der ejer fibernet. En eventuel udrulning fra TDC vil ikke fremgå som en
ændring, da TDC allerede ejer kobberbaseret (og coaxbaseret) infrastruktur i området. TDC’s fiberdækning i området er imidlertid begrænset, idet den alene udgør ca. 11 pct.
Figur 2 og figur 3 viser, at der i et mindre antal postnummerområder (markeret med gul), tilsyneladende er tilbagegang i dækningen med parallel infrastruktur. Forklaringen herpå er imidlertid en
uhensigtsmæssighed i forhold til den måde, foreningsejede net indgår i opgørelsesmetoden.3 Dette
forhold er yderligere behandlet i afsnit 3.4.2.

2.1.3 Parallel infrastruktur fordelt på postnummerområder
Figur 4 viser, hvordan graden af dækning med parallel infrastruktur fordeler sig blandt postnummerområderne henholdsvis i 2015 (blå) og 2017 (gul). Der er et stort antal postnummerområder med
meget lav dækning med parallel infrastruktur (< 10 pct.), et mindre antal fordelt i intervallet 10-50
pct., og herefter ligger størstedelen af landets postnummerområder nogenlunde jævnt fordelt i intervallet fra 50-100 pct.
En sammenligning mellem de to år viser, at en stor del af de postnummerområder, som i løbet af de
seneste to år har opnået høj dækning med parallel infrastruktur, er områder, der i 2015 havde dækning med parallel infrastruktur på under 50 pct. At der er 42 nye postnummerområder, som siden
2015 har opnået høj dækning med parallel infrastruktur, er altså et resultat af større ændringer inden
for de 42 postnummerområder – og dermed ikke kun mindre ændringer, som akkurat har flyttet
nogle postnummerområder marginalt, dvs. fra fx 74 pct. til 76 pct.

3

Der er dog ikke nødvendigvis sket en reel tilbagegang i dækningen, men det ser sådan ud i datagrundlaget og

dermed på kortene af to årsager. I nogle tilfælde skyldes det unøjagtigheder i tidligere indberetninger. I andre tilfælde
resulterer opgørelsesmetoden vedrørende foreningsejede net i nogle tilfælde i udsving, der kan lede til fejlslutninger.
En række foreningsejede net er som følge af leverandørskift i perioden fra 2015 til 2017 ophørt med at indgå i opgørelsen, hvilket styrelsen vurderer, er en uhensigtsmæssighed i opgørelsesmetoden.
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Figur 4: Fordelingen af dækning med parallel infrastruktur blandt postnummerområder
Figur 5: Postnummerområdernes bevægelse fra 2015 til 2017

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på data fra Energistyrelsens Tjekditnet.
Note: I figur 4 er tærskelværdien på 75 pct. dækning med parallel infrastruktur er angivet med en sorte vertikale
linje.

Af figur 5 fremgår det, at ændringerne i flertallet af postnummerområderne er relativt små (i intervallet -5 til 5 procentpoint). Samtidigt er der stigninger på over 30 procentpoint i 40 postnummerområder. Samlet set er dækningen forbedret i 175 postnummerområder. I 386 postnummerområder
er dækningen stort set uændret, mens den i 31 af landets postnummerområder er faldet. Faldene er
forklaret i afsnit 2.1.2.

2.1.4 Dækning med mindst tre parallelle infrastrukturer
Som nævnt i de gældende markedsafgørelser fra 2017vil en høj dækning med mindst tre parallelle
infrastrukturer som udgangspunkt forventes at danne grundlag for vedvarende konkurrence.
Antallet af postnummerområder med høj dækning med tre parallelle infrastrukturer (>50 pct.) er
imidlertid fortsat lavt, se figur 6 nedenfor, på trods af en fordobling i antallet af postnummerområder
fra 11 i 2015 til 22 i 2017. Siden 2015 har et antal postnummerområder i Nordjylland og omkring
Kolding opnået dækning med tre parallelle infrastrukturer over 50 pct. På landsplan er det 6,7 pct. af
landets husstande, der har dækning med tre parallelle infrastrukturer.
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Figur 6: Dækning med mindst tre parallelle infrastrukturer 2015-2017

Antal husstande
Total

TripleDækkede

Andel

2015

2.662.652

144.048

5,4%

2016

2.671.755

170.935

6,4%

2017

2.682.077

178.958

6,7%

Antal postnummerområder

Total

Tripledækning
> 50 pct.

Tripledækning
> 75 pct.

2015

591

11

1

2016

591

23

2

2017

592

22

2

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på data fra Energistyrelsens Tjekditnet.
Note: ”Tripledækning” anvendes her om husstande, der er dækket med mindst tre parallelle infrastrukturer.

2.2 Udvikling i afsætning og markedsandele
I Erhvervsstyrelsens geografiske afgrænsning af engrosbredbåndsmarkederne, der var en del af de
seneste markedsafgørelser4, konkluderede styrelsen, at markederne skulle betragtes som nationale
markeder. Analysen gav dog anledning til at konstatere, at der var konkurrencemæssige forskelle,
der skulle tages højde for ved pålæggelse af forpligtelser. På den baggrund foretog styrelsen en
opdeling af markederne, hvor der blev identificeret områder, der er mere konkurrenceudsatte end
den øvrige del af landet. Opdelingen blev lavet efter en række kriterier, der skulle gælde for de postnummerområder, hvori der efterfølgende blev lempet visse forpligtelser over for TDC. Et af de parametre, der har haft stor indflydelse på konklusionerne vedrørende markedsafgrænsningen og den
geografiske opdeling, er selskabernes markedsandele i de enkelte postnummerområder. Erhvervsstyrelsen gennemførte derfor en detaljeret analyse af udviklingen i bredbåndsselskabernes markedsandele i de enkelte af landets i alt 593 postnummerområder.
I dette afsnit beskrives, hvordan de geografiske markedsandele har ændret sig siden afgørelserne i
2017.

4

Afsnit 2.3 – ’Afgrænsning af det geografiske marked’ i begge afgørelser (marked 3a og 3b).
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Indledningsvis beskrives udviklingen på det samlede nationale engrosmarked, herunder udviklingen
i fordelingen af afsætning på de tre teknologier, kobber, fiber og coax samt markedsandelene for de
største aktører på det danske bredbåndsmarked.
Medmindre andet nævnes, er der tale om afsætning og markedsandele på engrosniveau, og som
beskrevet i metodeafsnittet (afsnit 1.3) opgøres disse fælles for de to engrosmarkeder. Det vil kun
være TDC, der i kraft af sin status som udbyder med stærk markedsposition (SMP) angives med navn.
Andre selskaber vil blive benævnt ’Selskab 1,2,3’. 5
Afsnittet kan sammenfattes i følgende pointer:

▪

Den samlede afsætning af forbindelser på engrosmarkederne for bredbånd er konstant. Afsætning af

▪
▪

TDC’s nationale markedsandel er faldet fra ca. 71 pct. i 2016 til ca. 66 pct. i 2018.

▪

TDC’s fald i markedsandel sker forsat hovedsageligt i Vestdanmark, mens TDC i Østdanmark har over-

▪

Antallet af postnummerområder, hvor TDC har en markedsandel under 40 pct., og hvor der er en

bredbånd baseret på kobbernettet falder, mens afsætning på fiber- og coaxnet stiger.
TDC’s fald i markedsandel skyldes tilbagegang på kobberplatformen. For så vidt angår coaxnet og
fibernet har TDC fremgang.
vejende stabile eller stigende markedsandele.
dækning med parallel infrastruktur på minimum 75 pct., er steget fra 69 postnummerområder i 2016
til 93 postnummerområder i 2018.

▪

Energiselskabernes afsætning af fiberforbindelser er stigende, og udgør ca. 25 pct. af det samlede

▪

I 61 postnummerområder har et eller flere fiberselskaber6 tilsammen en markedsandel på over 60 pct.

bredbåndsmarked.

2.2.1 Afsætning og markedsandele på nationalt niveau
Figur 7 nedenfor beskriver den samlede afsætning på de tre bredbåndsteknologier, som er omfattet
af styrelsens markedsafgørelser. Som det fremgår, er kobbernettet stadig den mest anvendte infrastruktur. I modsætning til fibernettene og coaxnettene, har kobbernettet oplevet tilbagegang. I perioden 2016 til 2018 er der på kobbernettet sket et fald i afsatte forbindelser på 17,8 pct. Modsat er
der på fiber- og coaxnet sket en stigning på henholdsvis 20,6 pct. og 14,6 pct.

5

Bemærk at der ikke nødvendigvis er korrelation imellem selskab 1 i én sammenhæng og selskab 1 i en anden.

6

Fiberselskaberne udgøres af de regionale energiselskaber (Nord Energi, SE, Eniig, Aura, Energi Fyn, RAH, NEF, Fibia,

EWII, Verdo, SEF, Thy Mors Energi, Jysk Energi, GEV, MES og Energi Ikast) samt andre selskabet, der ejer fibernet (Gigabit, Kviknet og Born Fiber). Afsætning på TDC’s fibernet er ikke medregnet.
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Figur 7: Samlet engrosafsætning for årene 2015 til 2018
2.500.000

2.000.000

449.705

495.643

1.500.000

644.233

670.250

524.358

597.691

711.674

767.934

1.000.000

500.000

1.151.188

1.111.233

1.006.259

913.798

Medio 2015

Medio 2016

Medio 2017

Medio 2018

-

Kobbernet

Kabel-tv net

Fibernet

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

Kobberteknologien udgjorde i 2016 49 pct. af markedet, mens det i 2018 er faldet til 40 pct. Fiberog coaxteknologierne udgjorde i 2016 henholdsvis 22 pct. og 29 pct. af markedet, mens de i 2018
udgør henholdsvis 26 pct. og 34 pct. Det medfører, at fiber- og coax-teknologierne i 2018 sammenlagt udgør 60 pct. af det danske bredbåndsmarked – en stigning fra 51 pct. i 2016.
TDC’s markedsandel er mellem 2016 og 2018 faldet fra 70,9 pct. til 65,8 pct. på det samlede engrosbredbåndsmarked. Dette skyldes alene en tilbagegang på kobbernettet, hvorimod TDC har øget sin
engrosafsætning på både coax- og fibernet. TDC har på coax- og fibernet øget sin samlede nationale
markedsandel fra 21,2 pct. i 2016, til 25,7 pct. i 2018 – en forøgelse på 4,5 procentpoint.
Tabel 2 viser de tre største aktører i Danmark målt på selskabernes markedsandel i 2018:

Tabel 2: Markedsandele på det samlede engrosmarked
2015

2016

2017

2018

TDC

72,6

70,9

68,5

65,8

Selskab 1

12,9

13,6

14,3

14,3

Selskab 2

3,8

4,4

4,6

5,9

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

Det fremgår af tabellen, at næsten 2/3 af de afsatte bredbåndsforbindelser på det samlede marked
fortsat er baseret på TDC’s infrastruktur. Både selskab 1 og 2 har oplevet fremgang, men selskaberne
er stadig betydeligt mindre end TDC, hvilket blandet andet skyldes, at de i modsætning til TDC ikke
er landsdækkende.
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På kobbernettet er TDC den eneste udbyder og har således en markedsandel på 100 pct., når denne
teknologi betragtes isoleret set.
På coaxnettene er det fortsat to selskaber, heriblandt TDC, som står for hovedparten af afsætningen.
Tabel 3 nedenfor viser markedsandelene for de tre største aktører på coaxnettet.

Tabel 3: Selskabernes markedsandele for coaxnet
2015

2016

2017

2018

TDC

68,0

68,8

71,0

72,1

Selskab 1

32,0

29,5

27,1

25,3

Selskab 2

0,6

0,6

1,9

1,8

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

TDC har i hele den viste periode øget sin afsætning på selskabets coaxnet. Selskab 1 har oplevet
kontinuerlig tilbagegang siden 2015, mens det mindre selskab 2 alene har haft en vækst i markedsandelen fra 2016-17.
TDC er således fortsat den største aktør på coaxteknologien. TDC’s vækst kan til dels tilskrives selskabets egen fremgang på detailmarkedet, men også vækst hos selskabets engroskunder, der benytter coaxinfrastrukturen. I perioden fra 2017 til 2018 mere end fordoblede tjenesteudbyderne på
TDC’s coaxnet deres detailafsætning, hvilket giver sig udslag i, at TDC’s samlede engrosafsætning
stiger.
Fibernettene er karakteriseret ved en række regionale og overvejende ikke-overlappende net. I modsætning til de øvrige platforme, er det på fiberplatformen ikke TDC, der har den største markedsandel
på nationalt niveau, ligesom der ikke er ét selskab, der har markant højere markedsandel end de
øvrige. Tabel 4 nedenfor viser de to største aktører på fiberplatformen foruden TDC.

Tabel 4: Selskabernes markedsandele for fibernet
2015

2016

2017

2018

Selskab 1

20,3

20,6

19,6

22,7

Selskab 2

19,4

22,6

24,2

22,4

4,7

5,3

TDC (selskab 5)
4,1
4,5
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

TDC havde i 2016 den 8. største markedsandel blandt fiberaktørerne. Selskabet har imidlertid oplevet
fremgang og er i kraft heraf nu den 5. største aktør, når fiberplatformen betragtes isoleret set. TDC
oplevede i 2017 og 2018 en årlig vækst på deres fiberplatform på henholdsvis 14,5 pct. og 27,9 pct.
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Der er ingen selskaber, der har oplevet nedgang i deres afsætning på fibernettene.

2.2.2 Udvikling i geografiske markedsandele for TDC
Udviklingen på det samlede marked viser som ovenfor beskrevet en tilbagegang for TDC, som skyldes en nedgang i afsætningen på selskabets kobbernet. Som det også blev vist i Erhvervsstyrelsens
markedsafgørelser fra 2017, sker faldet i markedsandele i visse geografiske områder. Denne udvikling
er fortsat frem til 2018.
Tabel 5 nedenfor viser TDC’s engrosmarkedsandele på postnummerniveau. Som det fremgår, har der
siden 2016 været et fald i antallet af postnummerområder, hvor TDC har en markedsandel på over
40 pct.

Tabel 5: TDC’s engrosmarkedsandele på postnummerniveau
Markedsandel

2015

2016

2017

2018

530

519

500

486

Mellem 30 og 40 pct.

36

41

49

58

Under 30 pct.

27

33

44

49

593

593

593

593

Over 40 pct.

Total

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

I 2016 var der 74 postnummerområder, hvor TDC havde en markedsandel under 40 pct. Dette antal
er i 2018 steget til 107. De postnummerområder, hvor TDC i 2018 har en markedsandel under 40 pct.,
omfatter 393.558 husstande. I 2016 var det 287.371 husstande. Desuden er en stor andel af de postnummerområder, hvor TDC’s markedsandel var under 40 pct. i 2016, faldet yderligere, og er således
i 2018 under 30 pct. Figur 8 nedenfor viser, i hvilke områder TDC’s markedsandel er under 40 pct. i
henholdsvis 2016 og 2018.
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Figur 8: TDC’s engrosmarkedsandele på postnummerniveau, 2016 (venstre) og 2018 (højre)

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

Afgørelserne fra 2017 viste, at de postnummerområder, hvor TDC’s markedsandel var under 40 pct.,
primært lå i det sydlige Jylland og Nordjylland. Den udvikling er fortsat frem til 2018. Udviklingen fra
2016 til 2018 har betydet, at der er flere postnummerområder i Nordjylland, Syd- og Sønderjylland
samt på det vestlige Fyn, hvor TDC’s markedsandel er under 40 pct.
Der er fortsat ingen områder på Sjælland, hvor TDC’s markedsandel er under 40 pct. Især i området
omkring København og Nordsjælland, hvor TDC ejer både kobber-, fiber- og coaxnet, og hvor der i
dag ikke er et energiselskab, der udruller fibernet7, er TDC’s markedsandel høj, idet TDC her forsyner
omkring 90 pct. af engrosmarkedet.
Figur 9 nedenfor viser forskellen på de to kort ovenfor i figur 8 og dermed, hvor der har været en
udvikling i perioden 2016 til 2018, der har betydet, at TDC’s markedsandel har bevæget sig henholdsvis over eller under 40 pct. i et givent postnummerområde i perioden 2016-2018.

7 TDC opkøbte i 2009 fibernettet fra energiselskabet Ørsted (dengang Dong).
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Figur 9: TDC’s engrosmarkedsandele i postnummerområder – sammenligning mellem 2016 og
2018

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

Figur 9 understreger den udvikling, der er beskrevet ovenfor. De postnummerområder, hvor TDC’s
markedsandel var under 40 pct. både i 2016 og 2018 (blå), ligger med få undtagelse alle enten i
Jylland eller på Fyn. Samtidig - med enkelte undtagelser - er de postnummerområder, hvor TDC’s
markedsandel var over 40 pct. i 2016, men under 40 pct. i 2018 (gul), ligeledes beliggende på enten
Vestfyn eller i Jylland.
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De fem postnummerområder, som er markeret grå i figur 9 ovenfor, er områder, hvor TDC’s markedsandel i 2016 var under 40 pct., men er steget til over 40 pct. i 2018. Fælles for fire af disse områder
er, at der er tale om, at TDC har en øget afsætning i selskabets coaxnet, 8 jf. dog afsnit 3.4.2.

2.2.3 Udvikling i geografiske markedsandele for fiberselskaber
Fiberselskaberne havde i 2016 tilsammen en markedsandel på 20,2 pct. på engrosbredbåndsmarkederne. Denne andel er steget, således at en fjerdedel (24,9 pct.) af alle bredbåndsforbindelser i 2018
er baseret på fiberselskabernes infrastruktur.
Tabel 6 nedenfor viser fiberselskabernes markedsandele på engrosmarkedet opgjort i postnummerområder, hvor de har en markedsandel på henholdsvis over 60 pct., mellem 40-60 pct., under 40 pct.
eller 0 pct. markedsandel (ingen afsætning). Tabellen viser, at fiberselskaberne overordnet set har
fremgang, da der i 2018 er færre postnummerområder, hvor fiberselskaberne har en markedsandel
under 40 pct. (eller slet ikke er til stede), mens der er en stigning i antallet af områder, hvor selskaberne har en markedsandel over 40 pct.
Tabel 6: Fiberselskabernes samlede markedsandele på engrosmarkedet – antal postnummerområder
Markedsandel

2016

2017

2018

35

51

61

Mellem 40-60 pct.

128

141

165

Under 40 pct.

398

369

352

32

33

15

Over 60 pct.

0 pct.

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

Der er således 61 postnummerområder i 2018, hvor fiberselskaberne – enten ét selskab alene eller
flere selskaber tilsammen9 – har en markedsandel over 60 pct. Det er en stigning fra 35 postnummerområder i 2016.
Fiberselskabernes primære afsætning sker til adresser i Jylland. Størstedelen af de postnummerområder, hvor fiberselskabernes markedsandel er høj, er derfor beliggende i Jylland. Det gælder for 52
af de 61 postnummerområder, hvor fiberselskabernes markedsandel er over 60 pct., og for 125 af de
165 postnummerområder, hvor fiberselskabernes markedsandel er mellem 40-60 pct. Dette illustreres i figur 10 nedenfor.

8 Det sidste postnummer undersøges iht. om der er sket fejl i indberetning
9 ”Flere selskaber tilsammen” er i denne sammenhæng typisk energiselskaber, der dækker hver sin del af et postnummerområde og således ikke kan servicere de samme detailkunder.
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Figur 10: Engrosmarkedsandele for fiberselskaberne i 2018

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

I 2018 var der 107 postnummerområder, hvor TDC’s markedsandel var under 40 pct. Heraf er det kun
61 postnummerområder, hvor fiberselskaberne har en markedsandel på over 60 pct. Dette efterlader
46 postnummerområder, hvor det både er afsætningen af coaxbaseret bredbånd kombineret med
fiberbaseret bredbånd fra alternative selskaber, der resulterer i, at TDC’s markedsandel bliver under
40 pct.

2.2.4 Kriterier anvendt til geografisk opdeling i markedsafgørelserne
I markedsafgørelserne fra 2017 anvendes TDC’s (fremskrevne) markedsandele og dækning med parallel infrastruktur som kriterier for at foretage en opdeling af markederne; dvs. udpege de områder,
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der er mere konkurrenceudsatte i forhold til den øvrige del af landet. Det er således en sammenstilling af de to datasæt fra 201610 og fra 2018, der er det primære grundlag for opdelingen.
Sammenholdes den seneste udvikling i markedsandele med den seneste udvikling i infrastrukturdækning, ses der et vist sammenfald mellem områder, der har oplevet en stigning i dækning med
parallel infrastruktur, og områder hvor TDC’s markedsandel er reduceret.
Afsnit 0 viser, at dækningen med parallel infrastruktur gennem en årrække er steget. I 2017 havde
51,3 pct. af de danske husstande adgang til mere end én bredbåndsinfrastruktur, hvilket er en stigning fra 47 pct. i 2015. Det giver sig udslag i, at yderligere 43 postnummerområder har opnået en
dækning med parallel infrastruktur på minimum 75 pct., så det i 2017 gælder for i alt 222 ud af 593
postnummerområder.
Afsnit 2.2.1 viser, at TDC’s nationale markedsandel på engrosmarkedet samtidig er faldet fra 70,9 pct.
i 2016 til 65,8 pct. i 2018. Det giver sig udslag i, at der i 2018 er 107 postnummerområder, hvor TDC’s
markedsandel er under 40 pct. mod 74 i 2016.
Antallet af postnummerområder, der både opfylder kriteriet om, at TDC’s markedsandel er under 40
pct., og at dækning med parallel infrastruktur er minimum 75 pct., er således 93 i 2018 mod 64 i 2016.
Figur 11 nedenfor viser hvilke postnummerområder, der opfylder begge kriterier.

10

Datasæt fra 2016 er anvendt i de gældende markedsafgørelser fra 2017.
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Figur 11: Postnummerområder med mindst 75 pct. dækning med parallel infrastruktur, og hvor
TDC’s markedsandel samtidig er ≤ 40 pct. i hhv. 2016 (venstre) og 2018 (højre).

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling og Energistyrelsens Tjekditnet

Foruden de områder, hvor TDC’s faktiske markedsandel er under 40 pct., har Erhvervsstyrelsen i afgørelserne fra 2017 foretaget en fremskrivning11 af TDC’s markedsandele til 2018. Denne fremskrivning indgår også i udvælgelsen af de postnummerområder, hvor afgørelsens forpligtelser over for
TDC lempes.
Figur 12 nedenfor viser det overlap, der er mellem TDC’s fremskrevne markedsandele for 2018 (baseret på 2016-datasættet) og TDC’s faktiske markedsandele i 2018. Kortet viser således, hvor præcis
Erhvervsstyrelsens fremskrivning var i forhold til, hvad der i dag viser sig at have været den faktiske
udvikling i markedsandelene.

11

Fremskrivning er baseret på potensfremskrivningsmetoden, jf. markedsafgørelserne (begge) – afsnit 2.4.3
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Figur 12: TDC’s engrosmarkedsandele – sammenligning af fremskrevne og faktiske værdier for
2018

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling
Note: På kortet her ses bort fra dækning med parallel infrastruktur

De postnummerområder, der på kortet er markeret med gul, er de områder, hvor resultatet af Erhvervsstyrelsens udpegning af områder på baggrund af fremskrivningen af det historiske datasæt
har stemt overens med den faktiske udvikling 12. Det drejer sig om 72 postnummerområder.

12

Den faktiske udvikling kan i praksis godt have afveget betragteligt, men ikke på en måde, hvor den har krydset

tærskelværdien, dvs. hvor markedsandelen er ændret fra over 40 pct. til under 40 pct., eller omvendt.
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Kortet viser 35 postnummerområder markeret med mørk grå, hvor TDC’s markedsandel er faldet
mere, end hvad fremskrivningen tilsagde.
I 12 postnummerområder (markeret med blå har faldet derimod været mere moderat end forventet
på baggrund af fremskrivningen. I nogle af disse områder kan der tilmed konstateres en stigning i
TDC’s markedsandele13.
Ovenstående viser, som Erhvervsstyrelsen også konkluderede i markedsafgørelserne fra 2017, at forudsigelser i forhold til udviklingen i markedsandele er behæftet med en vis usikkerhed, når markedet
betragtes på postnummerniveau. Det skal dog bemærkes, at ovenstående sammenligning alene vedrører markedsandele og således ikke tager højde for, om der er dækning med parallel infrastruktur
på minimum 75 pct. Inddrages dette kriterie, reduceres både de blå og mørkegrå områder – dvs. de
områder, hvor fremskrivningen afviger fra den faktiske udvikling 14.
Nedenfor i figur 13 er der foretaget en sammenligning mellem det datasæt, der dannede grundlag
for markedsafgørelserne (2016-datasættet) og det nye 2018-datasæt. For begge datasæt er foretaget
en fremskrivning af markedsandele to år frem i tiden. 2016-datasættet er således (som i afgørelserne)
fremskrevet til 2018, baseret på faktisk afsætning for 2012-2016, mens 2018-datasættet er fremskrevet til 2020, baseret på faktisk afsætning for 2012-2018. I figur 13 fremhæves de områder, der opfylder kravet om en faktisk og/eller potensfremskrevet markedsandel for TDC på under 40 pct. og samtidig opfylder kriteriet om en dækning med parallel infrastruktur på 75 pct. eller derover. 15

13

Denne stigning skyldes udvikling i markedsandele for coaxnet. Det blev i afsnit 2.2.2 præsenteret, at der i fire post-

nummerområder var sket større spring i afsætningen på coax. I kraft af den daværende udvikling i TDC’s markedsandele
i disse postnummerområder, forventede fremskrivningen fortsat fald for disse områder.
14

Det samme gør sig gældende, hvis kriteriet om sammenhæng og volumen inddrages, dog primært for de områder,

hvor TDC’s markedsandel er lavere end forventet (områder markeret med gul). Dette kriterie om, at der skal være
minimum 25.000 husstande i postnummeret eller i flere sammenhængende postnummerområder, blev anvendt i afgørelserne til at sikre, at der ikke blev udpeget meget små områder, hvor forpligtelserne blev lempet. Kriteriet er ikke
yderligere behandlet her.
15

Dette svarer til opdelingen efter ’kriterie 3’ i de gældende markedsafgørelser. Til brug for den endelige opdeling af

markedet, hvorefter forpligtelserne differentieres, anvendes yderligere et kriterie om sammenhæng og volumen (jf.
fodnote 14). Dette kriterie er ikke behandlet her.
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Figur 13: Områder, der opfylder kriterierne om markedsandele og dækning - 2016-datasæt
(venstre) og 2018-datasæt (højre)

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling og Energistyrelsens Tjekditnet

Mens der med 2016-datasættet, som er anvendt i de gældende markedsafgørelser, var 76 postnummerområder, der opfyldte de to kriterier vedrørende markedsandele og dækning, er der tilsvarende
107 områder, hvor kriterierne er opfyldt, når det nye datasæt anvendes. Med undtagelse af ét postnummer16 peger datasættet for 2018 på de samme 75 postnummerområder som datasættet for 2016
– og tilføjer yderligere 30 postnummerområder. De 75 postnummerområder, som begge datasæt
peger på, omfatter 300.288 husstande, mens datasættet for 2018 sammenlagt udpeger postnummerområder, der omfatter 381.098 husstande. 17 af de 30 postnummerområder, der tilføjes med
2018-datasættet, tilføjes som følge af fremskrivningen til 2020.
Langt størstedelen af de områder, der opfylder kriterierne i datasættet for 2018, ligger i sammenhæng med områder, der allerede indgår i kategorien ”mere konkurrenceudsatte” områder.
Det skal dog samtidig bemærkes, at fremskrivningen til 2020 viser, at der er et betydeligt antal postnummerområder, hvor TDC’s markedsandel forventes at stige. Fremskrivningen angiver 295 postnummerområder, hvor TDC’s markedsandel både i 2019 og 2020 forventes at stige. Figur 14 nedenfor illustrerer, hvor i landet TDC’s markedsandel ifølge fremskrivningen vil blive styrket i den kommende toårige periode.

16

Dette postnummer er et af de fire føromtalte (se afsnit 2.2.2), hvor TDC’s afsætning på coaxnet er steget markant fra

2017-18.
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Figur 14: Udvikling i TDC’s markedsandel mellem 2018-2020

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger, baseret på Erhvervsstyrelsens dataindsamling

Ifølge datasættet og den fremskrivningsmetode, der anvendes, forventes TDC’s markedsandel at
stige i over halvdelen af landets postnummerområder. Disse områder omfatter tilsammen 1.429.345
husstande.
Ovenstående afsnit om udviklingen i selskabernes geografiske markedsandele viser således, at fiberselskaberne position styrkes på engrosmarkederne for bredbånd, men at det sker i visse dele af landet. I den øvrige del af landet fastholder eller styrker TDC sin position på bredbåndsmarkedet.
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2.3 Udvikling i downloadhastigheder
Erhvervsstyrelsens afgørelser fra 2017 konkluderede, at tilstedeværelsen af tjenestebaserede udbydere – til trods for udviklingen i den infrastrukturbaserede konkurrence – fortsat spiller en vigtig rolle
i forhold til at sikre konkurrencen på detailmarkedet for bredbåndsforbindelser. Det gælder specielt
i de områder, hvor TDC som det eneste selskab råder over infrastruktur, men også i områder med
parallel infrastruktur. Det skyldes i høj grad, at tjenesteudbyderne kun i begrænset omfang har mulighed for at benytte de alternative infrastrukturejeres fibernet. Konklusionen var blandt andet baseret på, at den adgang, de tjenestebaserede udbydere har til TDC’s infrastruktur, i tilstrækkeligt omfang gjorde det muligt at imødekomme detailkundernes efterspørgsel efter downloadkapacitet.
Dette afsnit følger op på udviklingen i forhold til denne konklusion og i forhold til udviklingen i
downloadhastigheder generelt.
Afsnittet kan sammenfattes i følgende pointer:

▪

Downloadhastighederne på de bredbåndsforbindelser, der sælges i Danmark, er steget markant i peri-

▪

Abonnementer leveret på kobbernettet har typisk en downloadkapacitet på 30 Mbit/s eller derunder,

▪

Medianhastigheden for de afsatte coax-forbindelser er på 114 Mbit/s, mens den tilsvarende er 93

▪

Coaxnettene står for hovedparten af de afsatte højhastighedsforbindelser med downloadkapacitet på

oden fra 2015 til 2017. Medianhastigheden er således steget fra 28 Mbit/s til 60 Mbit/s.
mens abonnementer leveret på fiber- eller coaxnettene har en kapacitet på 30 Mbit/s eller derover.
Mbit/s for fiberforbindelser og 22 Mbit/s for kobberforbindelser.
over 100 Mbit/s.

2.3.1 Downloadhastigheder på tværs af teknologier
Downloadhastigheden for de bredbåndsforbindelser, der afsættes på det samlede marked, stiger
fortsat. Andelen af bredbåndsabonnementer med en downloadhastighed over 100 Mbit/s er således
steget fra at udgøre 11 pct. i 2015 til at udgøre 31 pct. i 2017. Mere end halvdelen af alle abonnementer havde i 2017 en downloadhastighed på mindst 50 Mbit/s. Ved udgangen af 2015 havde over
halvdelen af alle bredbåndsabonnementer (54 pct.) en downloadhastighed under 30 Mbit/s. Denne
andel er ved udgangen af 2017 faldet til kun at udgøre 37 pct.17 Udviklingen er illustreret i figur 15
nedenfor.

17

Energistyrelsens Telestatistik 2. halvår 2017.
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Figur 15: Udvikling i downloadhastigheder (Mbit/s)
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Kilde: Energistyrelsen
Note: I 2017-afgørelsen var det tilsvarende diagram opdelt i andre intervaller (hhv. < 10, 10 - 50, > 50 Mbit/s). Som
følge af udviklingen vurderer Erhvervsstyrelsen, at de ovenfor anvendte opgørelsespunkter er mere relevante i forhold
til at vise udviklingen.

2.3.2 Hastigheder på de enkelte teknologier
I 2015 kunne man se tilbage på en stigning i downloadmedianhastigheden på tværs af bredbåndsteknologierne fra 19 til 28 Mbit/s over en treårig periode. I 2017 kun to år senere er medianhastigheden fordoblet til 60 Mbit/s. Denne udvikling fremgår af figur 16 nedenfor, der også illustrerer, at der
er meget stor forskel både i niveau og udvikling af medianhastighederne blandt teknologierne.
Medianhastighederne er således steget fra 70 til 114 Mbit/s på coaxnet og fra 64 til 93 Mbit/s på
fibernet. På kobbernettet er medianhastigheden derimod stort set uændret i perioden og har alene
bevæget sig fra 21 til 22 Mbit/s.
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Figur 16: Medianhastigheder, download (Mbit/s) 2012-2017

I alt

xDSL

Coax

Fiber

120
100
80
60
40
20
0
2012 H1 2012 H2 2013 H1 2013 H2 2014 H1 2014 H2 2015 H1 2015 H2 2016 H1 2016 H2 2017 H1 2017 H2
Kilde: Energistyrelsen

Udviklingen i den samlede medianhastighed påvirkes både af hastighederne på de enkelte teknologier men også af en forskydning i afsætningen mellem teknologierne. De seneste års stigning skyldes
med andre ord, at både hastighederne og afsætningen på fiber- og coax-forbindelser er steget, jf.
afsnit 2.2 om markedsandele.
Stigningen i den samlede medianhastighed er efter Erhvervsstyrelsens vurdering forårsaget af flere
bevægelser, der overordnet kan opdeles i ændringer i henholdsvis efterspørgsel og udbud på detailmarkedet.
På efterspørgselssiden stiger medianhastigheden enten, når detailkunderne skifter fra kobbernettet
til fiber- eller coaxnet, hvilket antageligt resulterer i en højere downloadhastighed for den pågældende kunde, eller når detailkunderne vælger at opgradere abonnementet til en højere hastighed på
den samme teknologi.
På udbudssiden påvirkes medianhastigheden af, at udbyderne vælger at øge hastighederne på de
eksisterende abonnementer. Det ses primært på coaxnet, hvor der i 1. halvår 2015 og 2. halvår 2017
sker pludselige stigninger i medianhastigheden, jf. figur 15. Derudover kan udbyderne også vælge at
migrere kundernes abonnement fra kobbernettet til fiber- eller coaxnet i det omfang, de har adgang
til disse teknologier på detailkundens adresse. En sådan migrering øger typisk downloadhastigheden.
Figur 17 nedenfor viser udviklingen i afsætningen fordelt på hastigheder og teknologi og tydeliggør
den beskrevne bevægelse væk fra kobbernettet og over på fiber- og coaxnet.
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Figur 17: Teknologiopdelt udvikling i afsatte downloadhastigheder
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Derudover viser figuren, at hastighederne for afsatte coax- og fiber-forbindelser typisk ligger fra 30
Mbit/s og opefter, mens kobberforbindelser typisk ligger fra 30 Mbit/s og ned. Der tegner sig således
et billede af, at kobbernettet med få undtagelser står for lavkapacitetsabonnementer.
Den fortsat store andel af kobberbaserede abonnementer med hastigheder under 30 Mbit/s er
overraskende, idet kobbernettet efter Erhvervsstyrelsens oplysninger i et større omfang bør kunne
levere højere downloadhastigheder. Ifølge telestatistikken er ca. 40 pct. af de afsatte xDSLabonnementer ved udgangen af 2017 baseret på VDSL 18. Ifølge TDC’s egne oplysninger er
størstedelen af kobbernettet vectoriseret19 og bør således give mulighed for højere hastigheder, end
det der ifølge data og figuren ovenfor er tilfældet.
Ovenstående indikerer, at detailkunderne skifter til en anden teknologi – i det omfang de har
mulighed herfor – fremfor at opgradere kobberabonnementet til en højere hastighed.
Ud fra den samlede udvikling i de afsatte hastigheder formodes efterspørgslen efter højere
hastigheder at være steget. Udviklingen i downloadkapaciteten for de afsatte forbindelser på
kobbernettet indikerer således, at nettet i praksis ikke imødekommer detailkundernes tilsyneladende
store efterspørgsel efter høje downloadhastigheder. Forskellen mellem den generelle efterspørgsel i
markedet og udbuddet på kobbernettet er øget betragteligt siden Erhvervsstyrelsens afgørelser fra
2017.

18

Ifølge Energistyrelsens telestatistik for 2. halvår 2017 er ca. 377.000 ud af i alt ca. 962.000 kobberbaserede forbindelser

baseret på VDSL.
19

TDC’s præsentation på NGA-forum den 3. maj 2018. https://erhvervsstyrelsen.dk/moeder-i-nga-forum
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De tjenestebaserede udbydere forventes på den baggrund i stigende omfang at efterspørge
engrosadgang til coaxnettene og fibernettene, hvis de skal opretholde deres position på markedet
og fortsat skal kunne bidrage til konkurrencen.
Udviklingen sætter således spørgsmålstegn ved, om kobbernet, fibernet og coaxnet skal indgå i
analyserne på lige fod fremadrettet.

2.4 Adgang til højhastighedsinfrastruktur
Tjenesteudbydernes adgang til at kunne levere bredbåndstjenester via fibernet og coaxnet bliver som
følge af den ovenfor beskrevne udvikling stadig mere aktuel.
Udviklingen er i tråd med, at TDC har annonceret20, at selskabet fremadrettet vil fokusere på udrulning af fibernet, efter i en lang årrække at have fokuseret på opgradering af kobbernettet.
Energiselskabernes fibernet har traditionelt set været lukkede net, hvor hovedparten af selskaberne
alene har udbudt bredbåndstjenester til deres egne detailkunder.
Erhvervsstyrelsen konstaterede ved styrelsens markedsafgørelser fra august 2017, at konkurrencepresset fra såvel infrastrukturbaserede som tjenestebaserede udbydere i høj grad påvirkede konkurrencen på detailbredbåndsmarkedet, og at konkurrencen både skyldtes den regulerede adgang til
TDC’s infrastruktur, og det forhold at fx flere energiselskaber i nogle dele af landet havde etableret
infrastruktur. Styrelsens analyse viste derudover en øget konkurrenceintensitet i visse dele af landet
som følge af fiberudrulningen fra energiselskaberne. Styrelsen fandt, at konkurrenceintensiteten varierede mellem områderne og således var afhængig af energiselskabernes forskellige udrulningsstrategier, forretningsmodeller m.v. Styrelsen tilkendegav samtidig, at en åbning af fibernettene – enten
kommerciel eller regulatorisk – forventes at blive en forudsætning for vedvarende konkurrence på
detailmarkedet, blandt andet som følge af stigningen i downloadhastighedet på de afsatte bredbåndsforbindelser.
Siden markedsafgørelserne blev truffet i 2017, er der indgået en række forskellige kommercielle aftaler mellem aktører på bredbåndsmarkedet – både energiselskaber, TDC og tjenesteudbydere – i
relation til at samarbejde om eller benytte hinandens net eller tjenesteudbud. Indtil videre har ingen
af aftalerne imidlertid konkret materialiseret sig i åbning af fibernet udover den regulerede åbning af
TDC’s fibernet.
Nærværende afsnit beskriver den seneste udvikling på dette område21. Afsnittet kan sammenfattes i
følgende pointer:

20

Pressemeddelelse fra TDC, offentliggjort 15. november 2018: https://tdcgroup.com/da/news-and-press/nyheder-og-

pressemeddelelser/2018/11/tdc-indleder-den-foerste-boelge-af-fiberudrulning13564176
21

Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at der er en række netejere, som ikke er beskrevet i denne rapport. Fokus i

dette afsnit er primært på energiselskaberne. De øvrige aktører vil imidlertid blive inddraget i styrelsens markedsundersøgelser.
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▪

TDC’s højhastighedsinfrastrukturer er åbne for tjenesteudbydere. Fibernettet er åbnet regulatorisk,

▪

Der ses en udvikling hvor energiselskaberne indgår kommercielle aftaler med tjenesteudbyderne om

▪

En række af disse aftaler er indgået via OpenNet, der er en engrosplatform etableret som en selv-

▪

Trods aftalerne er langt den overvejende del af energiselskabernes fibernet stadig de facto lukkede

▪

Åbningsaftalerne har således endnu ikke ført til realiserede/effektuerede åbninger eller til holdbare

mens coaxnettet er åbnet gennem en kommerciel aftale.
kunne benytte deres fibernet.
stændig forretningsenhed af Eniig.
net.
udmeldinger om konkrete lanceringsdatoer, trods det forhold, at flere energiselskaber siden 2016 har
annonceret åbning af deres fibernet,

2.4.1 Adgangen til TDC’s fibernet og coaxnet
TDC har i kraft af sit historiske ejerskab af kobbernettet kunne tilbyde landsdækkende adgang til
bredbånd og har gennem årene formået at opretholde dette udbud gennem opgradering af kobberteknologien.
Efter i en lang årrække at have fokuseret på opgradering af selskabets kobbernet og opgradering af
selskabets coaxnet har TDC i forlængelse af ejerskiftet i TDC og de nye ejeres annoncering af hensigten om at dele TDC op i hhv. en detail- og engrosvirksomhed (foreløbigt kaldet OpCo, som varetager
detailudbud i forhold til både privat- og erhvervskunder og NetCo indeholdende al infrastruktur –
såvel fastnet som mobil) med fælles ejerskab annonceret, at selskabet i den kommende tid i højere
grad vil fokusere på udrulning af fibernet. I en pressemeddelelse fra 15. november 2018 oplyser TDC,
at selskabet indleder den første bølge af udrulningen af fiber til danske husstande og virksomheder.
Koncerndirektør hos TDC Group Andreas Pfisterer, udtaler i pressemeddelelsen: "TDC har forbundet
Danmark i 136 år, og det er et vigtigt strategisk fokus for os at opbygge fremtidens digitale infrastruktur. Fiber er fremtiden inden for bredbånd, og vi ønsker at være på forkant."
Af pressemeddelelsen fremgår det, at de husstande og virksomheder, der er dækket af den første
bølge af fiberudrulningen, gratis kan tilslutte sig nettet og efterfølgende kan købe abonnement på
fiberbredbånd fra en tjenesteudbyder efter eget valg. Aktuelt drejer det sig om 4.000 husstande, der
gratis kan få tilslutning til TDC’s fibernet i udvalgte områder i Hvidovre og på Amager. Det er frivilligt,
om og hvornår detailkunden vil bruge tilslutningen.
Målet med denne første bølge er ifølge TDC at nå ud til flest mulige husstande i de områder, hvor
fibernettet udrulles og samtidig høste erfaringer til brug for de kommende runder af fiberudrulning.
Det er primært i hovedstadsområdet og Nordsjælland, hvor TDC er det eneste selskab med højhastighedsinfrastruktur til en lang række husstande. Som det blev beskrevet i de foregående afsnit,
spiller TDC en betydelig rolle i denne del af landet. I de fleste øvrige landsdele konkurrerer TDC’s
coaxnet med energiselskabernes fibernet.
TDC’s fibernet er i kraft af Erhvervsstyrelsens regulering åbent for tjenesteudbydere i størstedelen af
landet. Undtaget er 56 postnummerområder, hvor visse energiselskaber har et betydeligt fodfæste,
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både hvad angår dækning og afsætning og hvor styrelsen derfor har ophævet TDC’s forpligtelser
vedrørende fiberadgang.
For så vidt angår TDC’s coaxnet, har TDC gennemført en kommerciel åbning med reel virkning fra
2016.
I de områder, hvor det er TDC der ejer højhastighedsinfrastrukturen, har tjenesteudbyderne således
i dag mulighed for at tilbyde bredbåndprodukter på detailmarkedet.
I øvrigt har TDC gennem de seneste år gennemført en række tiltag i form af opkøb af og aftaler om
anvendelse af energiselskabernes fibernet, som også berøres i det følgende.

2.4.2 Udviklingen i den kommercielle åbning af energiselskabernes fibernet
Den overvejende del af energiselskaberne tilbyder ikke engrosadgang til tjenesteudbydere, for så
vidt angår privatkundemarkedet. Det betyder, at man som privatkunde i et energiselskabs dækningsområde alene kan købe fiberbredbånd (herunder Waoo’s indholdspakker22) fra det pågældende
energiselskab, som er vertikalt integreret. Enkelte energiselskaber har dog indgået aftale med en
tjenesteudbyder om, at denne – i stedet for netejeren selv – varetager detailsalget af bredbåndstjenester til kunderne på nettet.
I sommeren 2017 kom energiselskaberne gennem deres interesseorganisation Dansk Energi (DE)
med en fælles udmelding om, at alle energiselskaber vil åbne deres fibernet op for, at tjenestebaserede udbydere kan levere bredbånd til de husstande, som er tilsluttet fibernettene.23DE har i forbindelse med udmeldingen fremhævet de nye forretningsmuligheder, muligheden for at øge kundetilslutningen i nettene samt forbedre rentabiliteten i driften som de væsentligste grunde til at åbne
nettene. Også udsigten til eventuel regulering blev nævnt som en driver for selskaberne til at foretrække frivillig, kommerciel åbning. DE pointerede i pressemeddelelsen samtidig, at åbningen af de
respektive net vil ske i takt med, at de forskellige fiberselskaber teknisk og organisatorisk er klar, da
dette er en forudsætning for, at kunderne får en optimal service og en god oplevelse.
Allerede siden 2016 havde flere energiselskaber givet udtryk for, at tiden var moden til at åbne fibernettene op for eksterne tjenesteudbydere, ligesom flere havde tilkendegivet, at det aldrig havde været et specifikt ønske at varetage rollen som bredbåndsudbyder, idet det ikke lå inden for energiselskabernes kernekompetence. I fibernettenes tidlige år, hvor både dækningen af fibernettene og efterspørgslen efter højhastighedsbredbånd var begrænset, var det ikke muligt for det enkelte energiselskab at tiltrække tjenesteudbydere i nettet. I takt med, at flere af energiselskaberne dækker den
overvejende del af husstandene i deres eldækningsområder, samt at efterspørgslen efter højhastighedsbredbånd er steget, er det imidlertid blevet mere attraktivt som tjenesteudbyder at få adgang til de respektive fibernet. Samtidig – og hvad der formentlig må anses som den væsentligste
driver – ser energiselskaberne et behov for at øge penetrationen i deres net, hvilket selskaberne

22

For så vidt angår de energiselskaber, der ejer Waoo.

23

Jf. Dansk Energis pressemeddelelse af 23. juni 2017.
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forventer kan ske ved at give deres detailkunder mulighed for at vælge mellem forskellige udbydere,
dvs. åbne deres net for (flere) engroskunder. Hertil kommer en forventning om at kunne forbedre
rentabiliteten i forbindelse med driften af fibernettene som følge af en åbning for flere tjenesteudbydere.

2.4.2.1 Konkrete aktiviteter og samarbejdsaftaler om adgang til fibernet
Tilbage i oktober 2014 indgik det daværende energiselskab TREFOR, nu EWII, et strategisk samarbejde med TDC (YouSee) som tjenesteudbyder, hvorved TDC fik mulighed for at levere bredbåndsforbindelser (og tv) via EWII’s fibernet i Trekantområdet (dvs. Vejen, Vejle, Fredericia, Middelfart og
Kolding24). EWII er således et eksempel på et energiselskab, der har åbnet sit fibernet for et andet
teleselskab. EWII oplyste samtidig, at adgangen til fibernettet ikke var eksklusiv for TDC, idet det også
skulle være muligt for andre teleudbydere at få adgang til fibernettet. Indtil videre er det dog alene
TDC, der kan tilbyde tjenester via EWII’s fibernet. Aftalen mellem EWII og TDC løber frem til 2020. I
forlængelse af samarbejdet har TDC ifølge Erhvervsstyrelsens oplysninger siden 2016 oplevet en lille
stigning i selskabets markedsandel for fiber-only-forbindelser i Trekantområdet.25
SE/Stofa, var oprindeligt det selskab, der var længst fremme, hvad angår fiberdækning i eget eldækningsområde. Selskabet varslede også som de første tilbage i november 2016, at selskabet ville
åbne sit fibernet for tjenesteudbydere med henblik på salg til privatkunder fra 2018. Denne tidsplan
har SE/Stofa dog efterfølgende korrigeret i flere omgange, og der er pt endnu ikke meldt nogen
konkret tidsplan for åbning ud, jf. nærmere om SE/Stofa nedenfor.
Siden Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser blev truffet i august 2017, er der sket en række yderligere
tiltag på det danske bredbåndsmarked, herunder er der indgået samarbejdsaftaler mellem nogle af
aktørerne med henblik på at give adgang til hinandens net eller tjenester/indhold.
Fælles for mange af de indgåede aftaler er, at de er indgået med OpenNet A/S, der er en ny forretningsenhed, som blev introduceret af Eniig-koncernen i efteråret 2017 OpenNet skal ifølge Eniig fungere som en fælles engrosplatform for adgang til fibernet. Netejerne vil via den fælles platform,
kunne tilbyde adgang (dvs. åbne) til deres net for tjenesteudbydere. Platformen vil samtidig give
tjenesteudbydere mulighed for at få én samlet indgang og adgang til at sælge tjenester på alle de
net, der aftalemæssigt er lagt ind i OpenNets fælles platform.
Eniig-koncernen har i forbindelse med introduktionen af OpenNet oplyst, at OpenNet er etableret
med ”vandtætte skotter” til den øvrige forretning (altså til Eniig). Direktør for OpenNet, Henrik Møller
Nielsen, har i forbindelse med etableringen af OpenNet bl.a. udtalt, at formålet er at give alle parter
lige adgang og undgå at favorisere enkelte tjenesteudbydere frem for andre, herunder også Eniig
selv. ”OpenNet A/S er et selvstændigt selskab i Eniig-koncernen med egen direktør, medarbejdere og
systemer. Der er imidlertid fuldstændigt vandtætte skotter mellem OpenNet og Eniig, og derfor kan jeg
garantere, at alle partnere i OpenNet behandles lige”.26

24

Svarende til 22 postnummerområder.

25

Jf. Erhvervsstyrelsens dataindberetninger for 1. halvår 2015 – 1. halvår 2016 og for 1. halvår 2017 – 1. halvår 2018.

26

Jf. OpenNets pressemeddelelse af 31. maj 2018.

37

OpenNets aftalestruktur er illustreret i figur 18 og består grundlæggende af tre aftaler:
1) Agent- og Outsourcing aftale: Aftale, der indgås mellem OpenNet og den enkelte netejer.
Aftalen omfatter vilkår og rammer for OpenNets formidling mellem netejer og tjenesteudbyder. Herved outsources håndteringen af de kontraktuelle rettigheder og forpligtelser, der
ligger under aftalen mellem den enkelte netejer og tjenesteudbyder fra den enkelte netejer
til OpenNet.
2) Service Provider aftale: Aftale, der indgås mellem den enkelte netejer og tjenesteudbyder
(service provider). Aftalen omfatter vilkårene for de enkelte ydelser, herunder kommercielle
aspekter som fx priser og SLA’er.
3)

Tilslutningsaftale: Aftale, hvorved OpenNet stiller sin engros-platform til rådighed for den
enkelte tjenesteudbyder. Aftalen indgås mellem OpenNet og tjenesteudbyderen for at give
denne adgang til det net, der er lagt ind i OpenNet-platformen. Med aftalen varetager OpenNet på vegne af den enkelt netejer al drift og administration samt den kommercielle relation
til tjenesteudbyderen.

Figur 18: OpenNet aftalestruktur.

Kilde: OpenNet A/S, august 2018.

Den første aftale, som OpenNet (på dette tidspunkt benævnt ”Wholesale”) indgik, var med TDC i
november 2017. Aftalen giver i første omgang TDC adgang til at tilbyde YouSee-produkter på Eniigs
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fibernet som tjenesteudbyder. Ifølge pressemeddelelsen27 forventede Eniig og TDC, at de første YouSee-kunder vil få adgang til Eniigs fibernet i løbet af 2018. Dette er imidlertid blevet udsat, blandt
andet på grund af behovet for en række aftale- og systemmæssige tilpasninger. Erhvervsstyrelsen er
ikke bekendt med en ny tidsplan for effektuering af samarbejdet.
Samarbejdet mellem OpenNet og TDC vil ifølge parterne på sigt også skulle give TDC adgang til at
tilbyde tjenester på andre selskabers net tilknyttet OpenNet. Dette vil ifølge det oplyste ske i takt
med, at andre netejere indgår aftale om at lægge deres net ind i OpenNet og får gennemført systemmæssig integrering af nettet med engrosplatformen. Dertil vil TDC skulle indgå Service Provider
Aftaler med de pågældende netejere/energiselskaber.
I efteråret 2018 indgik Altibox en aftale med OpenNet. Gennem dette samarbejde har Altibox på
tilsvarende vis som TDC fået mulighed for i første omgang at levere tjenester til kunderne på Eniigs
fibernet. Også hér er planen ifølge det oplyste, at Altibox på sigt vil indgå yderligere aftaler med de
netejere, som tilslutter sig OpenNet. Samarbejdet har ikke ført til en officiel udmelding om en konkret
tidsplan for, hvornår Altibox’ kunder får adgang til Eniigs fiber. Der arbejdes ifølge OpenNets pressemeddelelse28 stadig på såvel en implementeringsplan som en endelig lanceringsdato.
På netejersiden har to fibernetejere – udover Eniig selv – indgået aftaler med OpenNet med henblik
på at kunne tilbyde engrosadgang til deres fibernet. Det drejer sig om henholdsvis Nord Energi og
SE (tidligere Syd Energi), der begge indgik aftaler med OpenNet i maj 2018. Disse aftaler er dog
endnu ikke realiserede/effektuerede eller har ført til en officiel udmelding om en konkret lanceringsdato.
Hvad angår Nord Energi, begyndte selskabet allerede i 2006 at rulle fiber ud. Nord Energi forestår i
dag driften, vedligeholdelsen og udviklingen af sit fibernet, herunder udrulning, installation og service samt vedligeholdelse af det passive net, men har overdraget al kundehåndtering og drift af det
aktive net til Eniig Fiber A/S. Nord Energi indgår i Waoo-samarbejde, og Waoo leverer således indholdet til Nord Energis fibernet.
Med samarbejdsaftalen med OpenNet i maj 2018 oplyser Nord Energi at have taget det første skridt
mod en generel engrosåbning af selskabets fibernet. Ifølge direktør i Nord Energi Fibernet A/S, Christian Frost Lauritsen, har åbningen af nettet ”… ligget i kortene siden Nord Energi startede med udrulningen af fibernet tilbage i 2006 og nu er timingen rigtig og muligheden til stede. Netop samme vilkår
for alle, og dermed et samarbejde og en platform, som branchen kan samles om, har været vigtigt for
Nord Energi…”.29
Pt. er parterne imidlertid ikke færdige med at fastlægge planen for deres samarbejde, herunder en
konkret lanceringsdato for åbningen af Nord Energis fibernet.

27

Jf. Eniigs pressemeddelelse af 8. november 2017.

28

Jf. OpenNets pressemeddelelse af 24. august 2018.

29

Jf. OpenNets pressemeddelelse af 31. maj 2018.
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For så vidt angår SE, indgik SE/Stofa og OpenNet tillige i maj 2018 en samarbejdsaftale, hvorefter der
for SE’s vedkommende skal ske en åbning af selskabets fibernet for tjenesteudbydere. SE havde allerede – dvs. forinden aftalen med OpenNet – indgået en aftale med selskabet Kviknet, hvorved Kviknet
har fået mulighed for at gensælge Stofa’s bredbåndsprodukter til privatkunder tilsluttet SE’s fibernet.30
I oktober 2018 offentliggjorde SE og Eniig, at de under navnet Norlys vil fusionere, og at de bl.a. vil
samle selskabernes aktiviteter på bredbåndsområdet. Norlys vil ifølge pressemeddelelsen 31 – og hvis
fusionen bliver godkendt32 – have ét samlet bredbåndsnet, der dækker over en million husstande
fordelt over Jylland. Det svarer til 42 pct. af alle danske husstande. Erhvervsstyrelsen skal bemærke,
at dette omfatter såvel selskabernes respektive fibernet som SE’s coaxnet.
Norlys har i forbindelse med fusionsanmeldelsen officielt meldt ud, at åbningen af fibernettene vil
ske inden for det næste år, og at alle andelshavere vil være sikret adgang til fibernet ved udgangen
af 2023. Norlys kommer ifølge pressemeddelelsen tillige til at eje tv- og bredbåndsdistributørerne
Boxer og Stofa samt 30 pct. af Waoo.
Om fusionen har Jan Skytte Pedersen, bestyrelsesformand i Eniig, udtalt: ”En fusion af vores selskaber
vil give os en markant markedsposition inden for både energi- og teleområdet. Vores skala, lønsomhed
og konkurrencekraft bliver øget, og med det kan vi sikre konkurrencedygtige priser på produkter og
services. Det er der behov for, ikke mindst i en telesektor, som er præget af markant konkurrence og
hurtig udvikling. Ved fusionen skaber vi et signifikant modspil til de øvrige aktører på markedet.”
På baggrund af de ovenfor beskrevne aftaler med netejere i OpenNet-regi har Erhvervsstyrelsen i
figuren nedenfor illustreret, hvor i Danmark, der geografisk set er indgået aftaler om adgang til fibernet via OpenNet’s platform (markeret med blå). Ingen af de indgåede aftaler er som beskrevet
ovenfor endnu realiserede/effektuerede.

30

Erhvervsstyrelsen bekendt har Kviknet siden den 13. marts 2018 haft mulighed for at tilbyde sine privatkunder bred-

bånd via SE’s net.
31

Jf. Eniigs pressemeddelelse af 11. oktober 2018.

32

Fusionen mellem SE og Eniig blev godkendt på ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 5. november 2018 og

skal efterfølgende godkendes af konkurrencemyndighederne.
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Figur 19: Energiselskaber, som har indgået aftale med OpenNet

Kilde: Erhvervsstyrelsen.
Note: Fibernettene er på kortet repræsenteret ved de respektive energiselskabers elnetområder. Der er mindre områder, der ikke er dækket af fibernet.

2.4.2.2 Andre aftaler om udlicitering af detailsalg
Som det ser ud, opererer langt de fleste energiselskaber i dag vertikalt på markedet, idet de traditionelt set primært anvender egne fibernet til forsyning af bredbånd til egne detailkunder.
Der findes dog eksempler på wholesale-only-selskaber, hvor de selskaber, der ejer nettet og eventuelt også drifter det, ikke selv tilbyder tjenester til detailkunder. For disse selskaber er det eksterne
tjenesteudbydere, der står for salg af bredbåndsabonnementer til kunderne på fibernettet. Blandt
wholesale-only-selskaberne er der fortsat ingen selskaber, der har mere end én tjenesteudbyder til
at stå for detailudbuddet. Umiddelbart synes forklaringen herpå ikke at ligge i aftalemæssige forhold,
der begrænser adgangen for andre tjenesteudbydere. Der er således ikke længere tale om eksklusivaftaler.
Med som en forklaring på, at der blandt wholesale-only-selskaberne kun ses at være én tjenesteudbyder på hvert fibernet, hører angiveligt det forhold, at det kræver betydelige initiale investeringer
og ressourcer at etablere sig som tjenesteudbyder, herunder etablere de nødvendige systemmæssige
grænseflader, der skal til for at (flere kan) agere på et andet selskabs fibernet. Specielt i net med en
mindre kundebase vil eventuelle udfordrere skulle bruge mange ressourcer på at opnå relativt få
kunder.
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Hos de fem mindre, vestjyske energiselskaber, Thy-Mors Energi, Jysk Energi, Midtjysk Elselskab
(MES), Grindsted El- og Varmeværk og Energi Ikast, er det Altibox, der står for både drift af nettene
og detailudbud. Altibox er ejet af det norske energiselskab Lyse og leverer bredbåndstjenester på en
række regionale fibernet i Norge, herunder Lyses eget fibernet. Altibox overtog desuden kundekartoteket efter MidtVest bredbånds konkurs i 2009.
SEF og Verdo er begge tidligere medejere af Waoo, men forlod dette samarbejde i 2015 i forbindelse
med, at begge selskaber hver især indgik et strategisk samarbejde med det daværende SE/Stofa.
Stofa har siden stået som detailudbyder på begge net. Verdo og SEF er Erhvervsstyrelsen bekendt
ikke nævnt i forbindelse med OpenNet, men må efter styrelsens vurdering indgå i denne konstellation, hvis de efter den anmeldte SE/Eniig fusion fortsat skal have Stofa som tjenesteudbyder.
Derudover bør Nord Energi også fremhæves som et energiselskab, der ikke selv er aktiv i detailledet,
men som har overdraget al drift og detailsalg til Eniig, jf. nærmere om Nord Energi ovenfor.
Erhvervsstyrelsen har i nedenfor illustreret, hvor i Danmark der er vertikalt integrerede energiselskaber, dvs. selskaber der forsyner egne detailkunder (markeret med grå), og hvor wholesale-only-selskaberne, befinder sig (markeret med blå).
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Figur 20: Infrastrukturejere med og uden eget tjenesteudbud

Kilde: Erhvervsstyrelsen.
Note: SEF og Verdo er delvist vertikalt integrerede, da begge er delvist ejet af SE og samtidig har Stofa som tjenesteudbyder.

2.5 Branchens bemærkninger til fremstillingen af markedsudviklingen
Erhvervsstyrelsen har ovenfor fremstillet den geografiske udvikling i relation til følgende emner:

▪
▪
▪
▪

Dækning med parallel infrastruktur
Selskabernes afsætning
Downloadhastigheder for afsatte bredbåndsforbindelser
Adgangen til højhastighedsinfrastruktur

Fremstillingen afspejler Erhvervsstyrelsens vurdering af, hvad der er de vigtigste elementer i en analyse af, hvorvidt markederne fremadrettet skal betragtes som nationale markeder.
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Boks 1

Erhvervsstyrelsen vil gerne høre, om branchen har bemærkninger til den beskrevne markedsudvikling i afsnit 2.
Branchen bedes endvidere tilkendegive, om der er andre indikatorer, som styrelsen bør inddrage
i forbindelse med den geografiske markedsafgrænsning.
Erhvervsstyrelsen vil dertil gerne høre branchen, om der er andre emner, som styrelsen fremadrettet bør behandles særskilt i en lignende rapport inden de samlede markedsafgørelser sendes i
høring i 2020.
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3 Kollektivt organiserede kunder
En lang række husstande i Danmark benytter sig af aftaler om bredbånd, hvor vilkår og priser er
forhandlet ud fra, at størstedelen af kunderne i foreningen benytter sig af den pågældende aftale. Da
aftalen er kollektiv, giver det mulighed for at opnå attraktive besparelser, der bl.a. afhænger af antallet af medlemmer i den pågældende forening.
Kollektivt organiserede kunder består af en række husstande. Eksempler på kollektivt organiserede
kunder kan være medlemmer af boligforeninger, antenneforeninger og kollegier.
De forskellige typer af kollektivt organiserede kunder har datamæssigt været inddraget på forskellige
måder i Erhvervsstyrelsen afgørelser fra 2017. Så længe bredbåndsmarkederne har været analyseret
som nationale markeder, har behandlingen af de kollektivt organiserede kunder ikke haft en afgørende betydning for udfaldet af styrelsens analyser. Med det øgede fokus på den lokale og regionale
konkurrencesituation får kollektivt organiserede kunders inddragelse større indflydelse på resultatet
i visse områder. Det er derfor relevant at analysere dette område nærmere.
Erhvervsstyrelsen vil i det følgende beskrive de forskellige typer af kollektivt organiserede kunder og
undersøge konkurrenceforholdene, der gør sig gældende for disse kunder, herunder hvilken betydning ejerskab til nettet har. Dernæst følger en beskrivelse af den hidtidige behandling af kollektivt
organiserede kunder i markedsundersøgelserne. Endelig præsenteres resultatet af en dataindsamling, der kvantificerer mængden af kollektivt organiserede kunder i Danmark.
Erhvervsstyrelsen har i løbet af 2018 holdt en række møder med selskaber og foreninger på bredbåndsmarkedet med henblik på at indhente viden om kollektivt organiserede kunder og disses
rolle/betydning på bredbåndsmarkederne.
Afsnittet kan sammenfattes i følgende pointer:

▪

Konkurrencesituationen adskiller sig mellem kollektivt organiserede kunder og individuelle

▪

Der er ca. 510.000 kollektivt organiserede kunder på bredbåndsmarkedet, hvoraf ca. 415.000

▪

I hvert fjerde postnummer udgør kollektivt organiserede kunder mindst 25 pct. af bredbånds-

▪

De forskellige typer kollektivt organiserede kunder har hidtil været behandlet forskelligt i mar-

kunder særligt for de kollektivt organiserede kunder, der ejer deres eget net.
får bredbånd via net, der ejes kollektivt.
markedet.
kedsundersøgelserne, hvilket giver analysemæssige udfordringer og behov for at adressere
dette.
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3.1 Forskellige typer kollektivt organiserede kunder og
udbydere til disse
Der findes mange forskellige typer af kollektivt organiserede kunder.
Nedenfor beskrives en række karakteristika, der er kendetegnende for de enkelte typer af kollektivt
organiserede kunder samt en række eksempler på hvilke selskaber, der leverer bredbånd til de forskellige typer.

3.1.1 Boligforeninger (andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boligforeninger)
I Danmark er der 1.043.637 etageboliger (2018) 33 hovedsageligt placeret i de større byer. Etageboliger kan være organiseret i forskellige typer af foreninger afhængigt af ejerforholdene fx andelslejligheder i andelsboligforeninger, ejerlejligheder i ejerforeninger og almene lejelejligheder i almene boligforeninger. Disse foreningers hovedformål er at administrere den fælles ejendom.
Foreningerne varierer betydeligt i størrelse, og de almene boligforeninger er typisk større end ejerog andelsboligforeninger.
Den kollektive organisering i etageejendomme dækker i mange tilfælde også bredbånd. Det kan
enten være i form af fælles ejerskab til bredbåndsnettet internt i ejendommen (den såkaldte interne
kabling) og/eller fælles kollektiv aftale om levering af bredbånd. En kollektiv aftale om bredbånd
indebærer, at foreningen indgår en samlet aftale for beboernes bredbåndsabonnement med en
bredbåndsudbyder. De enkelte beboere i en forening kan dog også indgå individuelle aftaler om
bredbånd, hvis dette er bestemt i foreningen. Specielt i almene boligforeninger kan bredbånd for det
enkelte medlem i foreningen være inkluderet i huslejen. I andre tilfælde vil bredbånd kunne tilvælges/fravælges.

3.1.1.1

Eksempler på udbydere af bredbånd til boligforeninger

Der findes en række aktører på det danske bredbåndsmarked, der har specialiseret sig i at levere
bredbånd og andre tjenester til blandt andet boligforeninger.
Nedenfor beskrives eksempler på selskaber, der alene udbyder bredbånd til kollektivt organiserede
kunder (herunder boligforeninger). Foruden disse eksempler udbyder selskaber som fx YouSee og
Stofa også bredbånd til boligforeninger. Disse selskaber beskrives nærmere nedenfor i afsnit 3.1.3.1.
Fiberby er et anpartsselskab, der leverer bredbånd (fiber-LAN) til boligforeninger i Storkøbenhavn
samt Helsingør via eget accesnet. Fiberby indgår både individuelle og kollektive aftaler.
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Parknet er en non-profit forening, der leverer bredbånd til beboerne i boligforeninger, antenneforeninger, kollegier m.fl. via eget accesnet. Parknet har udvidet sit dækningsområde og dækker potentielt hele Danmark. Parknet har pt. medlemsforeninger over det meste af København samt Frederiksberg, Søborg, Roskilde, Helsingør og Nivå. Parknet indgår både individuelle og kollektive aftaler. Individuelle husstande kan ikke optages som medlemmer.
Bolignet-Aarhus er en non-profit forening, der fungerer som paraplyorganisation, hvilket vil sige, at
medlemmerne i foreningen primært er almennyttige boligforeninger og kollegier. Dertil er nogle få
ejer- og andelsforeninger medlemmer. Bolignet-Aarhus har medlemmer i Aarhus og omegn samt i
Hovedsatsområdet.
Bolignet-Aarhus overtager enten eksisterende anlæg eller tilbyder at etablere nye. De leverer og servicerer tekniske løsninger på både fibernet, PDS-net og coaxnet. Bolignet-Aarhus indgår både individuelle og kollektive aftaler.

3.1.2 Kollegier
Ifølge Danmarks Statistik er der 33.119 CPR-tilmeldte personer, der bor på kollegie34. Kollegierne er
primært placeret i København, Aarhus, Odense samt andre byer med større uddannelsesinstitutioner.
Et kollegie er en større ejendom, hvor studerende bor til leje typisk i enkeltværelser med fælles køkken mm.
På langt de fleste kollegier vil der være en kollektiv aftale om bredbånd, og denne vil ofte være
inkluderet i huslejen for den enkelte beboer. På andre kollegier tilbydes beboerne gratis bredbånd.
Fx tilbyder ”Kollegierne i Universitetsparken” i Aarhus (i alt 496 værelser) gratis bredbånd til beboerne,
da internetadgangen sker via Aarhus Universitet og Forskningsnettet, som leverer netadgang til den
danske forskningsverden og visse kollegier.

3.1.2.1 Eksempler på udbydere af bredbånd til kollegier
Det vil ofte være de samme selskaber, der leverer bredbånd til kollegier, som leverer bredbånd til
boligforeninger (afsnit 3.1.1.1 ovenfor).

3.1.3 Antenneforeninger
En antenneforening er en sammenslutning af borgere, der lokalt er gået sammen for at nedtage
radio- og tv-signaler og fordele dem ud til deres medlemmer. Signalerne er traditionelt blevet modtaget gennem luften via fællesantenne, men modtages i dag typisk via kabler i jorden. Foreningerne
tilbyder også bredbånd til deres medlemmer, hvilket typisk leveres via coaxnet.
Medlemmer af antenneforeninger er normalt beboere i enfamiliehuse o. lign., men også etageejendomme kan være organiseret i en antenneforening. I Danmark er der 1.166.055 parcel-/stuehuse
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(2018), mens der er 400.946 række-, kæde- og dobbelthuse (2018)35. Ifølge Gallup var ca. 684.000
husstande medlemmer af en antenneforening i 2015 36.
De danske antenneforeninger er spredt over byer i hele landet, men der er ikke så mange i det midtog vestjyske pga. at modtagerforholdene er vanskelige i det kuperede terræn samt ved grænsen, da
det har været muligt at modtage tyske kanaler uden at være medlem af en antenneforening.
Antenneforeningerne kan ligesom boligforeningerne variere meget i størrelse fra meget små antenneforeninger med under 100 medlemmer til meget store foreninger med 50.000 medlemmer. Foreningerne varierer også i forhold til, om de alene tilbyder tjenester til en begrænset (lokal) modtagerkreds eller tilbyder tjenester til en større ikke-afgrænset kreds forskellige steder i landet. I nogle
tilfælde tilbyder antenneforeningen både tv og bredbånd til medlemmerne via eget net, mens de i
andre tilfælde tilbyder fx tv-pakker via eget net, og herudover aftager bredbånd fra en anden udbyder.
En stor del af foreningerne er medlem af en antennesammenslutning (FDA eller A2012).
Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) er interesseorganisation for 195 brugerejede antenneanlæg over hele landet. Antenneanlæggene har tilsammen ca. 190.000 tilslutninger.
Antennesammenslutningen A tyve tolv (A2012) tilbyder tv og/eller bredbånd til foreninger. A2012
repræsenterer et større antal antenneforeninger, hvor den største er Glenten.
Glenten er en af Danmarks største antenneforeninger med omkring 30.000 medlemmer. Foreningen
er placeret i Odense. Glenten leverer også bredbånd på Sjælland og i Jylland. Glenten tilbyder bredbåndsabonnementer til sine medlemmer uden krav om tv-abonnement.
Antenneforeningen Aarhus er en forening, der ejer og driver fællesantenneanlæg. Foreningen tæller i dag ca. 50.000 medlemmer. Antenneforeningen Aarhus har ikke egen administration, men har
valgt at samarbejde med Stofa i alle tekniske og praktiske anliggender; herunder står Stofa på foreningens vegne (også) for udbygning, service og vedligeholdelse af det tekniske anlæg. Foreningen
tilbyder bredbåndsabonnementer til sine medlemmer uden krav om tv-abonnement.

3.1.3.1 Eksempler på udbydere af bredbånd til antenneforeninger
Foruden antenneforeningerne selv leverer eksempelvis YouSee og Stofa bredbånd til antenneforeningernes medlemmer.
YouSee leverer bredbånd til kollektivt organiserede kunder, enten via et foreningsejet net eller via
YouSee’s eget net.
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YouSee Foreningsbredbånd tilbydes kun til bolig/-antenneforeninger med +25 husstande, der kan
få rabat på bredbånd. For at få adgang til rabatten kræver det, at der er indgået en aftale mellem
bolig-/antenneforeningen og YouSee.37
Stofa har siden 1959 samarbejdet med lokale antenneforeninger. Stofa leverer i dag tv-løsninger,
bredbånd m.m. i samarbejde med en lang række antenneforeninger, boligforeninger og ejerforeninger i hele landet. Medlemmerne tilbydes ofte en gratis bredbåndsforbindelse (lav hastighed). Stofa
leverer bredbånd enten via et foreningsejet net eller via Stofas eget net.

3.2 Vurdering af om kollektivt organiserede kunder er
udbydere eller slutbrugere på markedet
I forhold til kollektivt organiserede kunder kan det være svært at afgøre, hvorvidt de enkelte husstande skal betragtes som slutbrugere (detailkunder), om det er foreningen, der er slutbruger eller
om foreningen er udbyder på engrosbredbåndsmarkedet eller om begge dele kan gøre sig gældende. Denne skelnen mellem udbydere og slutbrugere er vigtig, da den har været central i styrelsens
hidtidige behandling af de kollektivt organiserede kunder, jf. afsnit 3.4.
Definitionerne af begreberne udbyder, erhvervsmæssig udbyder og slutbruger følger af teleloven og
er yderligere uddybet i lovbemærkningerne dertil.
Det følger således af telelovens kapitel 2, at der ved en udbyder forstås, ”Den, som med et kommercielt
formål stiller produkter, elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester omfattet af denne lov til rådighed for andre.”
Begrebet offentligt elektronisk kommunikationsnet er defineret i telelovens § 2, nr. 5.
Forskellen på et offentligt og et ikke-offentligt elektronisk kommunikationsnet er, at det offentlige
stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.
Det betyder, at enhver i princippet kan anmode om at købe ydelserne, som udbydes via nettet, i
modsætning til net, der alene tilbydes til specifikke, afgrænsede kundesegmenter.
Det er uden betydning, om der er tale om et landsdækkende udbud eller udbud i en mindre del af
landet, eller om de udbudte ydelser i praksis alene er relevante for en mindre gruppe kunder.
Teleselskaber, der alene udbyder fx infrastrukturkapacitet til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, vil således blive betragtet som udbydere af offentlige elektroniske

37

https://yousee.dk/i_foreningen_og_virksomheden/produkter_og_priser/foreningsbredbaand.aspx

49

kommunikationsnet, i det omfang der er tale om udbud af kommunikationsydelser til en ikke på
forhånd afgrænset kreds.
Begrebet offentlig elektronisk kommunikationstjeneste er ligeledes defineret i telelovens kapitel
2.
Forskellen på en offentligt og en ikke-offentligt elektronisk kommunikationstjeneste er, at den offentlige stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere af
elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. En erhvervsmæssig udbyder forstås som: ”En udbyder, som med et kommercielt formål udbyder produkter eller elektroniske kommunikationsnet eller tjenester omfattet af denne lov som sin hovedydelse eller som en ikkeaccessorisk del af virksomheden.”
Endelig defineres en slutbruger som en: ”Bruger af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,
som ikke på kommercielt grundlag stiller de pågældende elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til rådighed for andre.”
Det følger endvidere af lovbemærkningerne til telelovens § 2, at: ”Enhver, der markedsfører og sælger
produkter og elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester omfattet af lovforslaget til andre, anses
for at være udbyder med de rettigheder, dette giver blandt andet i relation til netadgang. Det vil sige,
at alle virksomheder, som på kommercielt grundlag betjener andre slutbrugere eller udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med henblik på at formidle dele af disses teletrafik, er omfattet af dette begreb”.
Det følger videre, at ”Boligforeninger, hoteller, cafeer med videre, som udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, vil kunne være omfattet af definitionen, hvis udbuddet sker med et kommercielt formål. Afgørende ved vurderingen heraf er, om udbuddet af nettet eller tjenesten sker på markedsmæssige vilkår, herunder som led i markedsføringen af virksomheden eller foreningen”.
For at vurdere, hvorvidt de kollektivt organiserede kunder skal betragtes som slutbrugere (detailkunder) eller udbydere, har styrelsen valgt at sondre mellem nedenstående fire typiske modeller for,
hvordan kollektivt organiserede kunder får leveret bredbånd på det danske marked:
1.

Foreninger (med eller uden eget net), som leverer til en ubegrænset kreds af slutbrugere,

2.

Foreninger med eget net, som leverer til en på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere,

3.

Foreninger med eget net, hvor et andet selskab leverer til foreningens slutbrugere, og

4.

Foreninger uden eget net, hvor et andet selskab leverer til foreningens slutbrugere.

3.2.1 Foreninger, som leverer til en ubegrænset kreds af slutbrugere
Som nævnt i afsnit 3.1.1.1 findes der nogle foreninger, der leverer tjenester til andre foreninger (fx
boligforeninger og kollegier). Detailprodukterne leveres typisk via de servicerede foreningers egen
accesinfrastruktur.
Bolignet-Aarhus og Parknet er eksempler på denne type forening. De leverer til en i princippet ubegrænset kreds og hverver nye kunder på lige fod og i konkurrence med de traditionelle teleselskaber
på markedet. Det sker bl.a. gennem deltagelse i udbud om at levere tjenester på andre foreningers
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net. Boligforeningernes udbud af tjenester sker således på markedsmæssige vilkår i konkurrence
med andre udbydere.
Det er styrelsens vurdering, at disse foreninger, der leverer til en ubegrænset kreds af slutbrugere,
og hvor udbuddet af tjenester sker på markedsmæssige vilkår, skal betragtes som udbydere på markedet.
Der er også antenneforeninger i denne gruppe, fx Glenten og Nal Medienet, der leverer tjenester til
en ubegrænset kreds af slutbrugere. Disse antenneforeninger betragtes ligeledes som værende udbydere i de tilfælde, hvor antenneforeningens udbud af tjenester sker på markedsmæssige vilkår.

3.2.2 Foreninger (med eget net), som selv leverer til en på forhånd
afgrænset kreds af slutbrugere
En række foreninger leverer selv bredbånd til deres medlemmer, der er en afgrænset kreds af husstande. Disse foreninger udvider ikke et fælles net og dermed medlemsskaren udover et på forhånd
afgrænset område som fx en by.
ØrumNet er et eksempel på en mindre forening i denne kategori, da antenneforeningen selv producerer bredbånd til medlemmerne i foreningen på det net, som foreningen ejer, mens GlobalConnect
står for backbone-delen.
Erhvervsstyrelsen vurderer, at disse foreninger ikke er udbydere, da kredsen af slutbrugere på forhånd
er afgrænset, og foreningerne således ikke deltager i udbud om levering på andre net. For denne
type af foreninger er det styrelsens vurdering, at foreningen og foreningens medlemmer kan betragtes som slutbrugere på markedet.

3.2.3 Foreninger (med eget net), hvor et andet selskab leverer til foreningens medlemmer
Disse foreninger kan både være boligforeninger, antenneforeninger, kollegier m.m., hvor de enkelte
foreninger har indgået en aftale med en udbyder (fx YouSee eller Stofa) om at levere tjenester til
foreningens medlemmer. Foreningerne ejer nettet, men indgår aftaler med udbyderen om at levere
tjenester til foreningens medlemmer.
Antenneforeningen Aarhus er et eksempel på en forening i denne kategori, da Stofa leverer tjenester
herunder bredbånd til foreningens medlemmer via det foreningsejede net.
Det kan variere, hvordan de enkelte foreninger afregner i forhold til det selskab, der leverer tjenesten
til de enkelte medlemmer i foreningen. De enkelte slutbrugere afregner således i nogle tilfælde selv
direkte med selskabet, mens det i andre tilfælde er foreningen, der afregner med selskabet, og eksempelvis opkræver udgifterne fra de enkelte medlemmer via fællesudgifterne.
Uanset om det er foreningen eller de enkelte medlemmer, der afregner med selskabet, skal foreningen og foreningens medlemmer betragtes som slutbrugere på markedet.
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3.2.4 Foreninger (uden eget net) hvor et andet selskab leverer til foreningens medlemmer
Endelig er der foreninger, der ikke har eget net. Det vil typisk være mindre boligforeninger, antenneforeninger m.m., som enten har solgt deres net til en udbyder, eller som har fået en udbyder til at
etablere et net, som udbyderen efterfølgende ejer. Blandt denne gruppe er en række antenneforeninger, der har nedlagt deres eksisterende coaxnet og i stedet har fået fx et energiselskab til at
udrulle fibernet til foreningens medlemmer.
Et eksempel på en forening af denne type er Gistrup Antenneforening, der tilbyder bredbånd til sine
medlemmer via et nyetableret fibernet, som det lokale energiselskab har udrullet til foreningens
medlemmer. Det fremgår af referatet fra foreningens generalforsamling i 2018, at ”vi ifølge vores
kontrakt med nuværende leverandør, ikke kan sælge [coax-nettet] […] indtil kontraktudløb”, og foreningen har efter indgåelse af kontrakten udfaset sit coaxnet.
Foreninger uden eget net har typisk indgået en aftale med det teleselskab, der ejer nettet (fx YouSee
eller Stofa) om levering af tjenester til foreningens medlemmer.
Det kan variere, hvordan de enkelte foreninger afregner i forhold til det selskab, der leverer tjenesten
til foreningens medlemmer. De enkelte medlemmer afregner således i nogle tilfælde selv med selskabet, mens det i andre tilfælde er foreningen, der afregner med selskabet, og eksempelvis opkræver udgifterne fra de enkelte husstande via fællesudgifterne.
Uanset, om det er foreningen eller de enkelte husstande, der afregner med selskabet, skal foreningen
og foreningens medlemmer betragtes som slutbrugere på markedet.

3.2.5 Opdeling af kollektivt organiserede kunder
Sammenfattende kan de fire modeller for levering af bredbånd til kollektivt organiserede kunder
fordeles på følgende måde i forhold til opdelingen i udbyder og slutbruger:
Tabel 7: Opdeling af kollektivt organiserede kunder
Kollektivt organiserede
kunder

Foreningen leverer
til en ubegrænset
kreds

Udbyder
Slutbruger

Foreningen leverer
til en afgrænset
kreds

Foreningen får leveret af andet selskab via foreningens net

Foreningen får leveret
af andet selskab via
selskabets net

X

X

X

X

Kilde: Erhvervsstyrelsen.
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3.3 Særlige konkurrenceforhold på detailmarkedet for
kollektivt organiserede kunder
Erhvervsstyrelsen har undersøgt konkurrenceforholdene for kollektivt organiserede kunder gennem
samtaler med relevante aktører på bredbåndsmarkedet til brug for den fremadrettede behandling af
disse kunder i markedsundersøgelserne. Som beskrevet ovenfor er der forskellige typer af kollektivt
organiserede kunder. De udbydere, der leverer bredbånd til disse kunder, har derfor også forskellige
strategier afhængigt af typen af kollektivt organiserede kunder.
Udbyderne på markedet har oplyst, at det er attraktivt at indgå aftaler om levering af bredbånd til
kollektivt organiserede kunder. Det skyldes blandt andet, at udbyderen, som leverer bredbånd til
husstandene i foreningen – ud over muligheden for at få flere kunder på én gang – som udgangspunkt er sikret en høj tilslutningsgrad. Ofte råder foreninger også over deres eget net, som en kommende udbyder kan gøre brug af. Kombineret med lange bindingsperioder (ofte over flere år) gør
det samlet set kollektivt organiserede kunder meget attraktive at hverve. En beslutning om skift af
udbyder skal som udgangspunkt vedtages på en generalforsamling. På grund af denne beslutningsproces er det vanskeligere for en anden udbyder at erobre disse kunder i forhold til individuelle
detailkunder.
Flere udbydere har oplyst, at de har et øget fokus på boligforeninger (særligt de store foreninger),
og at boligforeninger er vigtige for deres forretning. Ud over fordelene, som er nævnt ovenfor, kan
aftaler med kollektive kunder også bidrage til, at udbyderen får udbygget sit backbone-net. Det er
således styrelsens forståelse, at der i visse tilfælde skal aftaler med kollektive kunder til, for at en
udbyder graver ud og lægger ny infrastruktur ud i et område, da det ofte ikke vil være rentabelt at
udbygge backbone-net alene til brug for individuelle kunder.
Af styrelsens møder med en række selskaber fremgår det, at de udbydere, som tilbyder bredbånd til
kollektivt organiserede kunder, ofte er i stand til at levere en bred pallette af tjenester. Ud over bredbånd og telefoni tilbydes også tv. Mange af udbyderne er således også tv-distributører, fx YouSee,
Stofa og energiselskaberne (herunder Waoo).
Sideløbende er der kommet nonprofit-selskaber til som fx Bolignet Aarhus og Parknet. Selvom denne
type selskaber ikke er tv-distributører, så er de i stand til at tilkøbe tv-løsninger hos en af tv-distributørerne, hvorved de – qua deres nonprofit-status – alligevel kan tilbyde attraktive pakkeløsninger til
kollektivt organiserede kunder. Nonprofit-selskaberne, som styrelsen ovenfor har kategoriseret som
udbydere, opererer således i direkte konkurrence med de øvrige udbydere om de kollektivt organiserede kunder.
De kollektivt organiserede kunder har en betydelig købermagt afhængig af deres størrelse. Jo flere
husstande en forening repræsenterer, jo stærkere står den i forhandlingen med en udbyder. Derfor
ses det ofte, at kollektivt organiserede kunder er i stand til at forhandle bredbånd (og telefoni og tv)
til mere fordelagtige priser, end hvad individuelle detailkunder er i stand til. Kollektivt organiserede
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kunder får ofte fra udbyderen af bredbånd tilbudt ”gratis” opgradering af deres net, mod at foreningen til gengæld binder sig i en længere periode.
Af styrelsens opdeling af kollektivt organiserede kunder fremgår det, at den sidste kategori ikke ejer
deres eget net (”Andet selskab leverer tjenesten via selskabets net”). Foreninger, som ikke ejer deres
eget net, har i kraft af deres samlede størrelse stadig købermagt, men den er begrænset sammenlignet med foreninger med eget net, da alternativet – at skifte udbyder – kan medføre betydelige omkostninger for husstandene i foreningen fx i form af etablering af et nyt net.
Der er således ikke på samme måde konkurrence mellem udbyderne om at ”vinde” foreninger, som
ikke ejer deres eget net. I stedet er der tale om, at adgangen frem til slutbrugeren/husstanden er ejet
og kontrolleret af en udbyder, hvorfor forholdene for sådanne kollektivt organiserede kunder i realiteten ikke adskiller sig nævneværdigt fra forholdene for individuelle detailkunder. I de tilfælde, hvor
det er en SMP-udpeget udbyder, der ejer nettet, vil andre udbydere også kunne levere bredbånd til
foreningens medlemmer. Ligeledes vil andre udbydere kunne levere bredbånd til foreningens medlemmer, hvis udbyderen, der ejer nettet, har et kommercielt tilbud om adgang til selskabets net. Hvis
udbyderen, der ejer nettet, ikke har SMP eller tilbyder en kommerciel adgang til nettet, vil det alene
være ejeren af nettet, der kan tilbyde bredbånd til foreningen (såfremt der ikke er parallel infrastruktur).
Erhvervsstyrelsen hæfter sig desuden ved, at både udbydere og foreninger oplyser, at stadig flere
foreninger selv vælger at stå for levering af bredbånd til husstandene i foreningen, jf. afsnit 3.2.2.
Dette sker ved, at foreningen køber adgang til backbone-infrastruktur, fx af GlobalConnect, og derved selv kan forsyne sine medlemmer med bredbånd. Selvom dette sker til en afgrænset kreds af
slutbrugere, og foreningerne derfor ikke er at betragte som udbydere, så er det styrelsens forståelse,
at disse foreninger påvirker konkurrencen om kollektivt organiserede kunder.
Sammenfattende er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet for kollektivt organiserede kunder på nogle områder adskiller sig i forhold til individuelle detailkunder særligt i forhold til de kollektive kunder, der ejer deres eget net. Store foreninger og foreninger med eget net er særligt attraktive for udbydere af bredbånd, men har samtidig en større
købermagt. Omvendt er mindre foreninger og foreninger uden eget net mindre attraktive. De lange
bindingsperioder samt eventuelle omkostninger ved skift af udbyder gør, at der for disse foreninger
er en mindre tendens til at skifte udbyder.
Konkurrenceforholdene for kollektivt organiserede kunder vil indgå i Erhvervsstyrelsens kommende
markedsundersøgelser af bredbåndsmarkedet.
Boks 2

Erhvervsstyrelsen vil gerne høre branchen synspunkter til dette emne.
Erhvervsstyrelsen vil ligeledes gerne høre branchen, om der er andre faktorer i forhold til bredbånd
og kollektivt organiserede kunder, som styrelsen skal være opmærksom på.
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3.4 Kollektivt organiserede kunder i markedsundersøgelserne
I markedsundersøgelserne har Erhvervsstyrelsen hidtil behandlet data om kollektivt organiserede
kunder forskelligt alt efter hvilken type, der er tale om, jf. kategoriseringen i afsnit 3.2. Dette er sket
både ved beregningen af markedsandele og i beregningen af parallel infrastruktur. Begge opgørelser
– markedsandele og parallel infrastruktur – er centrale i vurderingen af den geografiske afgrænsning
af bredbåndsmarkederne, som styrelsen har foretaget. Med det øgede fokus på den lokale og regionale konkurrencesituation får kollektivt organiserede kunders inddragelse større indflydelse på resultatet i visse områder. Det er derfor relevant at analysere dette område nærmere, således at styrelsen fremadrettet kan håndtere disse typer af selskaber mere konsekvent og nøjagtigt og dermed
undgå udsving, der alene er forårsaget af opgørelsesmetoden.
Dette afsnit gennemgår, hvordan kollektivt organiserede kunder indtil nu er blevet inddraget i markedsundersøgelserne.
Foreninger, som leverer til en ubegrænset kreds af slutbrugere
Erhvervsstyrelsen vurderer, som beskrevet i afsnit 3.2.1, at foreninger, som leverer til en ubegrænset
kreds at slutbrugere, er at betragte som udbydere på markedet. Denne type forening er derfor datamæssigt blevet behandlet som andre udbydere på markedet, således at foreningernes solgte abonnementer er inkluderet i beregningen af markedsandele på nationalt niveau og på postnummerniveau. Ligeledes indgår den infrastruktur, som foreningerne anvender til at levere deres tjenester på,
i beregningen af parallel infrastruktur.
Foreninger med eget net, som leverer til en på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere
Erhvervsstyrelsen betragter, som beskrevet i afsnit 3.2.2, ikke foreninger med eget net, som leverer
til en på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere, som udbydere på markedet. Disse foreninger er
derfor datamæssigt ikke inkluderet i beregningen af markedsandele hverken på nationalt niveau eller
på postnummerniveau. Ligeledes indgår den infrastruktur, som foreningerne anvender til at levere
deres tjenester på, ikke i beregningen af parallel infrastruktur. Af denne grund er graden af parallel
infrastruktur i et vist omfang undervurderet i flere postnummerområder.
Foreninger med eget net, hvor et andet selskab leverer til foreningens slutbrugere
Erhvervsstyrelsen betragter, som beskrevet i afsnit 3.2.3, ikke foreninger med eget net, hvor et andet
selskab leverer til foreningens slutbrugere som udbyder på markedet, mens det selskab, der leverer
bredbåndstjenester til foreningerne, er udbyder. Styrelsen har inkluderet forbindelser til bredbåndskunderne fra disse foreninger i markedsandele for de udbydere, der leverer tjenesterne. Samtidig er
disse foreningers net blevet medregnet under det udbydende teleselskabs infrastruktur i beregningen af parallel infrastruktur. Hvis fx YouSee har leveret tjenester via en antenneforenings net, er nettet
blevet anset som et TDC-net i beregningen af parallel infrastruktur. Betydningen af dette er eksemplificeret i afsnit 3.4.2.

55

Foreninger uden eget net, hvor et andet selskab leverer til foreningens slutbrugere
Erhvervsstyrelsen betragter, som beskrevet i afsnit 3.2.4, foreninger uden eget net og deres medlemmer som slutbrugere på markedet, mens de selskaber, der leverer bredbåndstjenester til foreningerne
er udbydere. I analysen inddrages data om disse kunder på samme måde som individuelle kunder,
således at de solgte abonnementer medregnes i udbyderens markedsandele, og bredbåndsnettene
er med i beregningen af parallel infrastruktur.

3.4.1 LAN
LAN-abonnementer er et andet vigtigt punkt i behandlingen af kollektivt organiserede kunder i de
hidtidige markedsundersøgelser af bredbåndsmarkedet. LAN (Local Area Network) er en accesteknologi, der består af et internt kablet lokalnet i fx en boligforening eller et kollegie, hvor de enkelte
husstande/værelser deler en fælles internetforbindelse. Disse kunder er derfor nærmest pr. definition
kollektivt organiserede. Forbindelsen hen til ejendommen består næsten altid af en fiberlinje – såkaldt
fiber-LAN. Ifølge Energistyrelsens seneste telestatistik var der ved udgangen af 2017 162.000 bredbåndskunder i Danmark, der fik bredbånd via et sådant lokalt net.
I markedsundersøgelserne indgår bredbåndsabonnementer baseret på LAN-teknologien i beregningen af parallel infrastruktur, men er ikke blevet medregnet i beregningen af markedsandele. Disse
net er hovedsageligt placeret i de større byer i Danmark. Visse selskaber og foreninger har specialiseret sig i udrulning og drift af LAN, og de opererer udelukkende eller næsten udelukkende i Hovedstadsområdet (Andels-net, Fiberby, Parknet) eller i Aarhus og Hovedstadsområdet (Bolignet-Aarhus).
Mange af de foreninger, der leverer til en ubegrænset kreds af slutbrugere, jf. afsnit 3.2.1, baserer
deres forretning på LAN-infrastruktur. Da Erhvervsstyrelsen som nævnt ikke inkluderer LAN-abonnementer i beregningen af markedsandele, indgår disse foreningers abonnementer ikke i analysen,
selvom Erhvervsstyrelsen betragter disse foreninger som udbydere. Hvis disse foreningers LAN-abonnementer blev medregnet, ville de traditionelle teleselskabers markedsandele alt andet lige falde i
Aarhus og Hovedstadsområdet. Men da TDC også sælger LAN-abonnementer, er det uvist, hvilken
samlet effekt inklusionen af LAN vil have på fx TDC’s markedsandel i de enkelte postnummerområder.

3.4.2 Særligt om antenneforeninger og andre store foreningsnet
Som beskrevet i afsnit 3.5 nedenfor er hovedparten af de kollektivt organiserede kunder coax-kunder,
og en stor andel af disse er medlemmer af antenneforeninger, der selv ejer et coax-accesnet.
Antenneforeningerne giver umiddelbart de største praktiske udfordringer i forhold til markedsundersøgelsernes behandling af kollektivt organiserede kunder. Det skyldes, at antenneforeningerne er
lokale og relativt store i enkelte postnumre. De postnumre, hvor kollektivt organiserede kunder udgør
den største andel af markedet, jf. afsnit 3.5, er således kendetegnet ved at have store antenneforeninger med eget net. Samtidig har der de seneste år været en række eksempler på, at antenneforeninger overtager leverancen af bredbånd fra teleselskaberne. Dette har stor betydning for den geografiske analyses behandling af disse abonnementer og net, som illustreret i de følgende to eksempler fra Vendsyssel og Ishøj.
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Eksempel 1: Hjørring Antenneselskab
Hjørring Antenneselskab (HAS) er en stor antenneforening med over 20.000 medlemmer. HAS har op
gennem 00’erne fusioneret med en række andre lokale antenneforeninger i nabobyerne – mest markant
med Hirtshals Antennelaug i 2009. I 2016 valgte HAS at skifte sin hidtidige bredbåndsleverandør Stofa
ud og i stedet selv stå for at levere bredbånd til foreningens medlemmer. Med den anvendte opgørelsesmetode for antenneforeninger i markedsundersøgelserne, medførte dette skifte betydelige ændringerne i markedsandelenes fordeling i de berørte postnumre. Ikke blot blev bredbåndskunderne hos HAS
ikke længere medregnet i Stofas markedsandel, men abonnementerne blev heller ikke længere regnet
som en del af markedet. Disse kunder blev derfor både fjernet fra tælleren og nævneren i beregningen
af markedsandele i de berørte postnumre. Herved faldt det samlede antal abonnementer i disse postnumre betydeligt, og ikke kun Stofas, men også de øvrige selskabers markedsandele blev påvirket.
Net ejet af foreninger, der selv står for at levere bredbånd, indgår som tidligere nævnt ikke i beregningen
af parallel infrastruktur. Derfor betød HAS’ beslutning om selv at levere bredbånd til sine medlemmer,
at andelen af parallel infrastruktur efter Erhvervsstyrelsen beregninger faldt betydeligt i disse postnumre.
Eksempel 2: Ishøj
Det lokale coaxnet i Ishøj ejes af Ishøj Kommune. YouSee leverede tidligere tjenester - både tv og bredbånd - på nettet, men i 2017 vandt selskabet Kabelplus et udbud om den fremtidige forsyning af nettets
brugere. Mens YouSee var leverandør, blev dette net medregnet som TDC’s infrastruktur i beregningen
af parallel infrastruktur. Erhvervsstyrelsen beregner parallel infrastruktur som andele af adresser i hvert
postnummerområde, der kan få flere infrastrukturer til husstanden fra forskellige infrastrukturejere. Da
TDC allerede har et andet net, kobbernettet, til de fleste adresser i kommunen, så bidrog Ishøjs coaxnet
ikke til at skabe en anden parallel infrastruktur fra forskellige selskaber. Med Kabelplus’ overtagelse
som leverandør bliver nettet nu betragtet som en parallel infrastruktur, og andelen af husstandene i
Ishøj, der har parallel infrastruktur er derfor øget betydeligt. Selvom nettet ikke har skiftet ejer, men blot
leverandør, får det under den anvendte metode stor betydning for konklusioner om infrastrukturbaseret
konkurrence i det relevante postnummer.
En grundlæggende udfordring for markedsundersøgelserne er derfor, at beregningen af parallel infrastruktur for foreningsejede net følger tjenesteudbyderen, hvilket giver mulighed for, at disse net
behandles forskelligt fra år til år, alt efter om den nuværende tjenesteudbyder er YouSee, et andet
teleselskab eller foreningen selv.
Som vist giver den hidtidige behandling af kollektivt organiserede kunder i markedsundersøgelserne
analysemæssige udfordringer, hvilket har større betydning med det øgede geografiske fokus. Erhvervsstyrelsen vil derfor fremadrettet undersøge, hvordan denne udfordring skal adresseres.
Boks 3

Erhvervsstyrelsen vil gerne høre branchen synspunkter om, i hvilket omfang kollektivt organiserede
kunder bør inddrages i styrelsens markedsundersøgelser og i givet fald, hvordan det gøres, så
inddragelsen giver det mest retvisende billede af konkurrencesituationen.
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3.5 Data om kollektivt organiserede kunder
Erhvervsstyrelsen har foretaget en dataindsamling blandt de største selskaber på det danske bredbåndsmarked for at danne sig et overblik over betydningen af kollektivt organiserede kunder. Dataindsamlingen har omfattet kunder tilsluttet fiber- og coax-net. Dataindsamlingen er suppleret med
tidligere indsamlede oplysninger om antallet og den geografiske placering af bredbåndskunder hos
antenneforeninger.38
På baggrund af denne dataindsamling er det muligt for Erhvervsstyrelsen at vurdere antallet af kollektivt organiserede kunder i Danmark. Samlet har teleselskaberne angivet, at de har solgt ca. 140.000
bredbåndsabonnementer via fiber- og coax-net via kollektive aftaler pr. 30. juni 2018. Hovedparten
af disse abonnementer er leveret via teleselskabernes egen accesinfrastruktur. Til dette tal skal lægges de bredbåndsabonnementer, som antenneforeninger, der selv står for at levere bredbånd til deres medlemmer, har afsat.
Derudover har teleselskaberne, primært TDC og Stofa, solgt mange coax-abonnementer som individuelle aftaler, men via andres infrastruktur (antenneforeninger eller boligforeninger mm.). Da infrastrukturen i disse tilfælde efter Erhvervsstyrelsens forståelse alt overvejende er kollektivt ejet af foreningerne, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at disse abonnementer skal tælles med i en opgørelse
af kollektivt organiserede kunder. Denne gruppe indeholder også abonnementer solgt af foreninger,
der betragtes som udbydere, jf. afsnit 3.2.1, via foreningsejede net.
Lægges disse tre grupper af kollektivt organiserede kunder sammen, giver det et samlet antal kollektivt organiserede kunder på godt 510.000. Af disse får ca. 415.000 kunder leveret bredbånd via
net, der ikke er ejet af traditionelle teleselskaber, men af foreningerne selv. Dermed udgør kollektivt
organiserede kunder ca. 22 pct. af bredbåndsmarkedet, herunder er 18 pct. af markedet kollektive
organiserede kunder, der får bredbånd via eget net.
Nedenstående tabel viser denne opgørelse.

38

Data om teleselskabernes kunder er opgjort pr. 30. juni 2018, mens data fra antenneforeninger, der selv leverer

bredbånd til sine medlemmer er opgjort pr. 31. december 2017.
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Tabel 8: Fordeling af kollektivt organiserede kunder
Type kollektiv kunde og aftale

Antal bredbåndsabonnementer

Kollektive aftaler med udbydere via teleselskabernes infrastruktur (jf. afsnit 3.2.4)

95.000

Kollektive aftaler med udbydere via foreningernes infrastruktur (jf. afsnit 3.2.3)

44.000

Foreninger, der sælger via egne net til en afgrænset kreds (jf.
afsnit 3.2.2)

54.000

Individuelle aftaler med udbydere via foreningernes infrastruktur (jf. afsnit 3.2.1 og 3.2.3)

318.000

Total

511.000

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Af de godt 510.000 kollektivt organiserede kunder anvender godt 460.000 en coax-forbindelse, mens
knap 50.000 er fiberkunder. Når man alene ser på kollektive kunder på net, der ikke er ejet af traditionelle teleselskaber, er næsten alle coax-kunder.
Der er flere grunde til, at kollektivt organiserede kunder med eget net hovedsageligt har coax-net og
kun i meget begrænset omfang har fibernet. Antenneforeninger udgør en stor andel af de kollektivt
organiserede kunder, og de har historisk baseret sig på coax-net, som oprindeligt er bygget til tvforsyning. Desuden har en række etageboliger de seneste år etableret eget internt fibernet, men disse
er typisk fiber-LAN og indgår derfor ikke i beregningen, jf. afsnit 3.4.1. Almindelige fibernet (FTTH) er
derimod kun i mindre grad udrullet til boligforeninger mv.,
Nedenstående tabel viser andelen af kollektivt organiserede kunder fordelt på postnumre. Andelen
er vist både for den samlede gruppe med de godt 510.000 bredbåndskunder og for den lidt snævre
gruppe af kollektivt organiserede kunder, der selv ejer infrastrukturen (415.000 kunder). Som det
fremgår, er antallet af postnumre, hvor disse kunder udgør mere end halvdelen af markedet, for
begge opgørelser relativt begrænset – henholdsvis 17 og 13 postnumre. Men i godt en fjerdedel af
postnumrene udgør kollektive kunder mindst 25 pct. af kunderne og dermed en betydelig andel. Det
er tilsvarende 20 pct. af postnumre, hvor de udgør mindst 25 pct., hvis man alene ser på kollektive
kunder på egen infrastruktur.
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Tabel 9: Fordeling af postnumre efter andel kollektive bredbåndskunder, medio 2018
Antal postnumre

Alle kollektive kunder

Kollektive kunder via egen infrastruktur

17

13

25-50 % kollektive kunder

143

112

10-25 % kollektive kunder

137

119

1-10 % kollektive kunder

103

101

Under 1 % kollektive kunder

193

248

Total

593

593

Over 50 % kollektive kunder

Kilde: Erhvervsstyrelsen

3.5.1 Behov for yderligere data?
Boks 4

De ovenfor beskrevne tal er foreløbige og et første forsøg på at få et overblik over kollektivt organiserede kunder. Erhvervsstyrelsen vil bede om branchens input til dataopgørelsen.
Som det fremgår, finder Erhvervsstyrelsen, at betydningen af kollektive kunder for konkurrencen
er størst, når disse kunder også ejer den underliggende accesinfrastruktur.
Erhvervsstyrelsen finder derfor, at oplysninger om ejerskab til accesinfrastrukturen – fx oplysninger
om hvorvidt det er teleselskabet eller den lokale ejerforening, der ejer den interne kabling – er
relevant for en konkurrenceanalyse. Erhvervsstyrelsen vil gerne høre branchens holdning til dette
herunder ikke mindst på hvilken måde de omhandlede oplysninger, vil kunne leveres.
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4 Overvejelser vedrørende Erhvervsstyrelsens
fremadrettede datagrundlag
4.1 Nye datakilder
Det danske bredbåndsmarked har siden de seneste markedsafgørelser trådte i kraft oplevet, at flere
selskaber har tilkendegivet at ville åbne deres net for tjenesteudbydere.
Historisk har det danske bredbåndsmarked været karakteriseret ved én udbyder med åbne net (TDC)
og et gennem årene gradvist stigende antal lukkede net. Det datagrundlag, som Erhvervsstyrelsen
hidtil har anvendt til styrelsens markedsanalyser, har været bygget op omkring denne markedsstruktur, som igennem en lang årrække har været stabil.
Udmeldingerne fra netejerne om at ville åbne deres net og den dertilhørende udvikling i markedsstrukturen har medført, at Erhvervsstyrelsen har gennemgået det datagrundlag, der anvendes i markedsafgørelserne for at afklare, hvorvidt datagrundlaget fremadrettet vil være robust. Det handler
således om, hvorvidt det datagrundlag, som Erhvervsstyrelsen hidtil har anvendt til henholdsvis kortlægning af bredbåndsinfrastruktur (dækning med parallel infrastruktur mm.) og afsætning på bredbåndsmarkederne (markedsandele), fortsat vil være anvendeligt, hvis andre selskaber åbner deres
net for tjenesteudbydere.

4.1.1 Data vedrørende infrastrukturdækning
I dag benytter Erhvervsstyrelsen data indberettet til Tjekditnet til at analysere konkurrencen på infrastrukturniveau. Formålet med Tjekditnet, som drives af Energistyrelsen, er at stille oplysninger til rådighed for forbrugere om, hvilke selskaber der udbyder internet på deres adresse.
Da Tjekditnet er forbrugerorienteret, er det de selskaber, som udbyder detailprodukterne, der indberetter data til Energistyrelsen. Indberetningen indeholder ikke oplysninger om, hvilket selskab der
ejer accesnettet til den pågældende adresse.
Data fra Tjekditnet er i dag anvendelig for Erhvervsstyrelsen, da styrelsen pt. i langt de fleste tilfælde
kan udlede hvilke netejere, der ejer de pågældende infrastrukturer, fordi netejerne i de fleste tilfælde
også selv udbyder tjenester til forbrugerne. Med den ovenfor beskrevne markedsudvikling, hvor tjenesteudbydere fremadrettet vil kunne levere tjenester på andre net end TDC’s, og hvor netejere indgår aftaler om at benytte hinandens net til tjenesteudbud, vil det i mange tilfælde ikke længere være
muligt at udlede, hvilket selskab, der ejer nettet. Dette problem opstår når:
a) Netejeren ikke har eget detailudbud, og tjenesteudbyderen, som indberetter til Tjekditnet, samtidigt også udbyder tjenester på anden infrastruktur i samme geografiske område.
b) Netejeren ikke har eget detailudbud, og der er flere tjenesteudbydere, som benytter den pågældende infrastruktur, og som dermed indberetter til Tjekditnet.
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Udover den afgørende information om ejerskabet af infrastruktur, indeholder det nuværende datagrundlag fra Tjekditnet en række mindre udfordringer:

▪

Foreningsejede net kan ikke identificeres som værende foreningsejede, hvis de er indberettet
af en tjenesteudbyder. Som beskrevet i afsnit 3.3.2, kan foreningsejede net udgå af (indtræde
i) opgørelsen af parallel infrastruktur, hvis foreningen stopper (begynder) et samarbejde med
en tjenesteudbyder og overgår til (ophører med) at levere tjenester på eget net. Dermed kan
det ikke fastlægges, hvorvidt ændringer i paralleldækning er forårsaget af foreningernes leverandørskift eller af andre ændringer i paralleldækningen.

▪
▪

Det kan ikke identificeres, hvorvidt indberettet infrastruktur er LAN eller ej.
Det er ikke muligt med fuldstændighed at identificere infrastruktur, som ikke kan benyttes
af privatkunder, men derimod kun kan benyttes af erhvervskunder.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af ovenstående behov for at udvikle en ny dataanmodning med
fokus på, hvem der ejer den pågældende infrastruktur. Både indsamlingsprocedure og indberetningsformatet kan med fordel udarbejdes i samspil med de relevante selskaber - det vil sige netejerne. Dermed sikres et smidigt indberetningsformat, som kan minimere den administrative byrde
for de selskaber, der skal indberette, og som samtidig kan lette kvalitetssikringen for såvel selskaberne som styrelsen.

4.1.2 Data vedrørende afsætning
Erhvervsstyrelsen indhenter årligt indberetninger fra aktørerne på bredbåndsmarkederne om:

▪

Samlet (intern og ekstern) engrosafsætning på marked 3a og 3b for hver teknologi (kobber, fiber, ka-

▪

Afsætning fordelt på postnummerniveau for marked 3a, 3b og detail for hver teknologi (kobber, fiber

bel-tv)
og kabel-tv)

Dataindsamlingen er gennemført for årene 2015-2018, hvor hver dataindberetning har omfattet ultimo tal for de seneste tre halvår, f.eks. 1. halvår 2016 – 1. halvår 2017. Denne dataindberetning har
været et vigtigt fundament for udarbejdelsen af Erhvervsstyrelsens analyser, herunder den geografiske analyse, sammen med data vedrørende dækning fra Tjekditnet.
I kraft af at det danske bredbåndsmarked kun har haft ét selskab med åben infrastruktur på hver
teknologi, har Erhvervsstyrelsens analyse af markedsandele, intern/ekstern engrosafsætning, etc.
både nationalt og på postnummerniveau ikke været problematisk, da udgangspunktet har været, at
selskaberne har afsat til egen detaildivision fra egen infrastruktur, og hvis de anvender anden infrastruktur, har det været ligetil at udlede, hvilket selskab der var tale om.
I takt med at flere selskaber planlægger at åbne deres infrastruktur for tjenesteudbydere, vil det ikke
være muligt at opgøre selskabernes afsætning retvisende efter den nuværende model for indberetning. Selskaber vil på tværs af hinanden henholdsvis afsætte og aftage forbindelser. Da data er aggregeret på postnummerniveau, hvor der ofte er mere end ét selskab til stede, vil Erhvervsstyrelsen
ikke længere have et retvisende grundlag for afsætning af bredbåndsprodukter.
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Dertil kommer, at Erhvervsstyrelsen finder det relevant, at styrelsen i højere grad får detaljeret information om markedet for kollektivt organiserede kunder. Dette er både for at analysere betydningen
for det samlede bredbåndsmarked, men også for at kunne identificere de ’spring’ i afsætningen 39,
som forekommer i en række postnummerområder mellem to opgørelsestidspunkter.
Erhvervsstyrelsen vurderer, at data om afsætning på engros- og detailmarkederne er essentielle for
at kunne gennemføre markedsanalyserne. Styrelsen vil derfor påbegynde arbejdet med at udvikle en
ny løsning for indberetning af afsætningstal der imødekommer den markedsudvikling, der er identificeret. Styrelsen vil udarbejde indberetningsløsningen med inddragelse af både netejere og tjenesteudbydere – for at sikre, at indberetningen både indeholder den nødvendige data, og samtidig er
så lidt administrativt byrdefuld som muligt både i form af selve indberetningen og eventuel opfølgning.
Boks 5

Erhvervsstyrelsen vil igangsætte en proces, hvori branchen vil blive inddraget, og hvor styrelsen
således vil efterspørge branchens input til, hvordan data kan indsamles en hensigtsmæssig måde.
For nuværende er styrelsen særlig interesseret i at høre branchens synspunkter i forhold til hvorvidt
de data, der efterspørges vedrørende selskabets afsætning med fordel kan indberettes samtidig
og i sammenhæng med data om dækning (udbud), jf. afsnit 4.1.1. Spørgsmålet er således, hvorvidt
de to dataindsamlinger med fordel kan integreres.

4.2 Fælles opgørelse (M3a og M3b) i geografisk analyse
Opgørelsesmetoden i forhold til markedsandele, anvendt i denne rapport, svarer til den metode, som
Erhvervsstyrelsen anvendte i afgørelserne fra 2017, i forbindelse med markedsundersøgelsens geografiske opdeling, til brug for differentiering af forpligtelserne (dvs. en fælles opgørelse for marked
3a og marked 3b), jf. afsnit 1.3. I den geografiske markedsafgrænsning anvendte styrelsen imidlertid
den konkrete engrosmarkedsafsætning for hvert af de to respektive markeder i vurderingen af, hvorvidt der var tale om nationale markeder.
Det er styrelsens vurdering, at der er en række fordele ved at vurdere de to markeder på baggrund
af en fælles opgørelse. Som det også fremgår af afgørelserne fra 2017, finder styrelsen, at det ikke vil
være operationelt eller hensigtsmæssigt, hvis visse forpligtelser på markedet for lokal netadgang
(marked 3a) differentieres i et postnummerområde, mens tilsvarende forpligtelser på markedet for
central netadgang (marked 3b) i samme område ikke differentieres.
Erhvervsstyrelsen overvejer derfor, at der også i forbindelse med afgrænsningen af de geografiske
markeder fremadrettet med fordel vil kunne anvendes én fælles opgørelse af afsætningen på de to
markeder. Styrelsens dataanmodning vil ikke blive ændret (eller reduceret) som følge heraf, da det
fortsat vil være relevant for styrelsens analyser, at modtage detaljerede data, herunder data om

39

Såvel som i dækning – jf. afsnit 3.4.2 og 4.1.1
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selskabernes engros- og detailafsætning. Det er i denne sammenhæng alene et spørgsmål om, hvilke
data der anvendes i forbindelse med opgørelsen af selskabernes markedsandele.
Boks 6

Erhvervsstyrelsen er interesseret i branchens synspunkter på, om der kan være begrænsninger eller
uhensigtsmæssigheder forbundet med at anvende én fælles opgørelse af markedsandele i forbindelse med den geografiske markedsafgrænsning.
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