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Resumé
Erhvervsstyrelsen beskriver i denne rapport den seneste udvikling på detailmarkedet for bredbånd
med fokus på privatkunder og mindre erhvervskunder.
Rapporten tegner overordnet set et billede af et marked, hvor detailkunderne i stigende grad foretrækker højkapacitetsforbindelser. Rapporten viser, at den samlede afsætning af faste bredbåndsforbindelser på detailmarkedet gennem de seneste år har ligget stabilt. Mens afsætningen af abonnementer baseret på kobber falder, stiger afsætning baseret på coax og fiber. Ligeledes stiger afsætningen af bredbåndsforbindelser med høje downloadhastigheder, mens afsætningen af forbindelser
med lav downloadhastighed falder. På kobbernettet er det dog stadig abonnementer med downloadhastighed på under 30 Mbit/s, der er det hyppigst afsatte abonnement.
Idet kobberbaserede abonnementer erstattes af coax- og fiberbaserede abonnementer, mister de
selskaber, der baserer deres udbud af bredbånd på kobber, markedsandele.
Prisudviklingen fra Erhvervsstyrelsens seneste markedsanalyse i 2017 og til i dag er ikke entydig. Der
er dog en svag tendens til, at priserne på lavkapacitetsprodukter stiger, mens priserne på højkapacitetsprodukter falder.
Rapporten beskriver også, hvorfor detailkundernes forbrug af bredbåndskapacitet stiger. Tjenesterne
bliver mere kapacitetskrævende og flere enheder kommer på nettet samtidig i de enkelte hjem. Foruden det forhold, at forbruget af downloadkapacitet øges, ses også et øget brug af tjenester, der
kræver høj upload-kapacitet.
Dataforbruget for mobilt bredbånd er også steget betydeligt over årene. Dataforbruget via mobilnet
er dog fortsat otte gange mindre end dataforbruget via fastnet.
Rapporten giver slutteligt et indblik i Erhvervsstyrelsens overvejelser i forhold til eventuelle yderligere
underopdelinger af det relevante produktmarked, der kan være relevante at fortage.
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1 Introduktion
Denne rapport fremstiller udviklingen på detailmarkedet for bredbånd siden Erhvervsstyrelsens seneste markedsundersøgelser på bredbåndsmarkedet fra august 2017 med fokus på privatkundemarkedet.
Formålet er at give en samlet fremstilling af, hvordan efterspørgslen på bredbåndsmarkedet har udviklet sig.
Desuden er formålet at indhente bemærkninger og eventuelle løsningsforslag fra branchen med
henblik på at optimere den fremadrettede analyseproces. I rapporten efterspørges branchens bemærkninger til Erhvervsstyrelsens fremstilling.
Rapporten udgør, på samme måde som Erhvervsstyrelsens rapport fra december 2018 om den geografiske udvikling1, et led i det arbejde, der ligger forud for de egentlige markedsafgørelser, som
styrelsen skal træffe senest i 2020. Processen er tilrettelagt, således at styrelsen 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.
Hvor rapporten om den geografiske udvikling danner grundlag for at kunne gennemføre en geografisk afgrænsning af markederne, vil denne rapport udgøre en del af grundlaget for at kunne gennemføre den produktmæssige afgrænsning.

Baggrund

1.1

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)

I afgørelserne blev TDC forpligtet til blandt andet til at give andre selskaber adgang til TDC’s kobberog fibernet på regulerede vilkår og til regulerede priser.
Erhvervsstyrelsen skal senest i 2020 træffe nye afgørelser på ovennævnte markeder. En vigtig del af
afgørelserne består i at afgrænse de(t) relevante produktmarked(er). I de gældende afgørelser er de
1

Den geografiske udvikling på bredbåndsmarkedet, rapport fra Erhvervsstyrelsen, december 2018:
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erst_rapport_om_den_geografiske_udvikling_paa_bredbaandsmarkederne_2018.pdf
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to markeder afgrænset som to selvstændige produktmarkeder, og der er ikke foretaget yderligere
opdelinger af markederne.
I Erhvervsstyrelsens rapport om den geografiske udvikling på bredbåndsmarkedet fra december 2018
beskrev styrelsen den udvikling, der har været i kapacitet (downloadhastighed) på de bredbåndsforbindelser, der afsættes. Rapporten viste på baggrund af afsætningsdata, at der er sket en signifikant
udvikling i afsætningen af bredbånd med høj downloadkapacitet. Rapporten viste også, at udviklingen i afsætningen af højkapacitetsprodukter varierede afhængigt af hvilken teknologi, der anvendes.
Rapportens observationer og branchens bemærkninger har givet anledning til, at Erhvervsstyrelsen i
denne rapport fokuserer på efterspørgslen på detailmarkedet og de faktorer, der kan være med til at
belyse udviklingen.
Efterspørgslen på detailmarkedet er et vigtigt element i forhold til at afgrænse det relevante produktmarked på engrosniveau. Detailkundernes efterspørgsel afgør i høj grad, hvilke karakteristika de
produkter, der efterspørges på engrosmarkedet, skal have og dermed hvilke engrosprodukter, der
kan substituere hinanden, og tilsammen udgør det relevante produktmarked.
På udbudssiden har Erhvervsstyrelsen fremstillet prisudviklingen på detailmarkedet. Den egentlige
beskrivelse af, hvordan udbuddet tilvejebringes (selskabernes forretningsmodeller), er ikke indeholdt
i nærværende rapport, men vil blive behandlet forud for eller i forbindelse med den egentlige produktmarkedsafgrænsning, som styrelsen vil sende i høring senere i 2019. Det samme gælder gennemgangen af den tekniske udvikling for så vidt angår de teknologier, hvorpå bredbåndsprodukterne
leveres.

Indhold og opbygning
I afsnit 2 gives en overordnet fremstilling detailmarkedet i form af størrelse, teknologier, hastigheder,
udbydere og prisudvikling.
Afsnit 3 indeholder en nærmere gennemgang af udviklingen i detailkundernes forbrugsvaner, der er
medafgørende for efterspørgslen efter specifikke produkter (fx bredbånd med en given kapacitet).
I afsnit 4 har Erhvervsstyrelsen præsenteret overvejelser om, hvorvidt der bør foretages yderligere
opdeling af engrosmarkederne baseret på forskelle i efterspørgsels- og indkøbsmønstre blandt forskellige kundetyper.
Afsnit 5 har til formål at specificere hvilke input, der mere konkret efterspørges fra branchen.

2

Metode, datakilder og grænseflader
Rapporten tager afsæt i afsnittet, der beskriver detailmarkedet fra Erhvervsstyrelsens afgørelser på
engrosbredbåndsmarkederne 3a og 3b fra august 2017. Udgangspunktet er at opdatere de data,
som indgår i analysen af detailmarkedet. Styrelsen har imidlertid, hvor det er fundet relevant, inddraget emner,der er beskrevet andre steder i styrelsens afgørelser fra 2017, samt medtaget en række
øvrige oplysninger, som bidrager til at vise udviklingen på detailmarkedet.
Erhvervsstyrelsen har foruden egen data benyttet datakilder fra Energistyrelsen, Danmarks Statistik
samt en række øvrige eksterne datakilder. Disse vil blive præsenteret undervejs i rapporten. Endvidere
benyttes data fra en spørgeskemaundersøgelse i hhv. 2017 og 2018 af detailkundernes efterspørgsel
efter bredbånd og TV, som Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet af konsulentvirksomheden Incentive.2
Mobilt bredbånd er som følge af den teknologiske udvikling i stigende grad relevant for analysen af
detailkundernes efterspørgsel på bredbåndsmarkedet. Derfor er mobilt bredbånd inddraget i større
omfang end tidligere.
I nærværende rapport er fokus rettet mod privatkundemarkedet, dvs. bredbånd til private forbrugere
samt til mindre erhvervskunder, der i høj grad har samme efterspørgselsmønster som privatkunder,
eksempelvis enkeltmandsvirksomheder. Det er således den del af detailmarkedet, der direkte udløser
efterspørgslen på marked 3b, der beskrives i denne rapport.
Engrosprodukterne på marked 3a omfatter både forbindelser, der anvendes til at udbyde engrosprodukter på marked 3b og dermed privatkundemarkedet og forbindelser, der anvendes til at udbyde
engrosprodukter på marked 4. Marked 4 (Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast
sted3) udgøres af engrosforbindelser af særlig kvalitet, der anvendes med henblik på at servicere
større erhvervskunder på erhvervskundemarkedet. Marked 4 er med Erhvervsstyrelsens afgørelse fra
september 2016 dereguleret.4
Erhvervskundernes efterspørgsel påvirker således kun indirekte det regulerede engrosmarked 3a via
marked 4, hvorfor Erhvervsstyrelsen har valgt ikke at lave en selvstændig fremstilling af udviklingen
for så vidt angår denne kundegruppe.
I de afsætningsdata, der anvendes i rapportens beregninger, indgår imidlertid også nogle af de forbindelser af særlig kvalitet, der afsættes til erhvervskunder, og som er baseret på marked 4. Det
2

Undersøgelsen, som er gennemført hhv. ultimo 2017 og 2018, er baseret svar fra 2.000 respondenter og er indsamlet
repræsentativt på køn, alder og region.
3 Disse engrosprodukter omtales ”Terminerende segmenter af faste kredsløb” og efterspørges typisk af virksomheder,
som har aktiviteter på flere geografiske lokaliteter, og som efterspørger løsninger, der muliggør en sikker og hurtig datatransmission mellem geografiske lokaliteter.
4 Adgangen til produkter på engrosmarkedet for lokal netadgang (marked 3a), blev imidlertid vurderet af Erhvervsstyrelsen som værende en nødvendig forudsætning for at sikre konkurrencen på marked 4, da engrosprodukterne på marked
3a udgør væsentlige elementer i adgangstagernes produktion af forbindelser af særlig kvalitet på et fast sted og dermed
i sikring af konkurrencen på dette marked.

3

skyldes, at Energistyrelsens dataindsamling alene skelner mellem, hvad der på detailmarkedet afsættes til henholdsvis ”privat” og ”erhverv”. Da visse detailprodukter til mindre erhvervskunder er baseret
på masseforhandlede engrosprodukter (marked 3b), er denne opdeling ikke i overensstemmelse med
Erhvervsstyrelsens afgrænsning af de forskellige markeder, og styrelsen har derfor valgt også at medtage forbindelser, der afsættes til erhvervskunder i beregningen af markedsandele m.v.
Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at der i forbindelse med dereguleringen af marked 4 blev lagt
vægt på de muligheder, der er for at aftage lokal adgang på marked 3a, og dette vil indgå i vurderingen i forbindelse med de kommende markedsundersøgelser.
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2 Overordnet udvikling på detailmarkedet
Dette afsnit fremstiller en række overordnede forhold vedrørende bredbåndsmarkedet. Afsnittet kan
sammenfattes i følgende pointer:

•

Dækningen med højhastighedsinfrastruktur øges gradvist. Der har i en årrække primært været fokus

•

Afsætningen af fastnetbredbåndsabonnementer har de seneste år ligget stabilt, men sammensætning

på downloadhastighed, men fokus rettes i stigende grad også mod upload-hastighederne.
i forhold til de teknologier, som abonnementet baseres på, er ændret. Kobberbaserede abonnementer
udgør en stadig mindre del, mens det modsatte gør sig gældende for coax- og fiberbaserede abonnementer. Afsætningen af mobilt bredbånd er støt stigende.

•

Sammensætningen i afsætningen er over årene også ændret i forhold til de downloadhastigheder,
som abonnementerne afsættes med, og udviklingen går hurtigt mod høje hastigheder. Det er imidlertid kun coax- og fiberbaserede abonnementer, der bidrager til denne vækst. Kobberbaserede abonnementer afsættes fortsat med betydeligt lavere hastigheder.

•

TDC er den største udbyder på detailmarkedet, mens en række øvrige udbydere er betydningsfulde i
afgrænsede geografiske områder. Selskaber, der baserer deres udbud på kobbernettet, oplever faldende afsætning.

•

Prisudviklingen gennem de seneste to år er ikke entydig. Både på hastigheder og teknologier, ses
både prisstigninger og prisfald i perioden. Det er dog gennemgående, at prisen for abonnementer
med downloadhastighed på 300 Mbit/s er faldet. På to år er prisen faldet med 27 pct. Der ses også en
svag tendens til at prisspændet mellem høj- og lavkapacitetsprodukter mindskes.

Dækning med bredbåndsinfrastruktur
Ifølge Energistyrelsens bredbåndskortlægning (tjekditnet) har stort set alle husstande og virksomheder i landet (99 pct.) adgang til fastnetbredbånd på mindst 2 Mbit/s.
I forhold til dækning er fokus i dag imidlertid primært på høje downloadhastigheder, men også
upload-hastigheder har fået øget fokus. Udviklingen i dækningsprocenter fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 1: Dækningsprocenter for husstande og virksomheder
2015

2016

2017

2018

Mindst 100 Mbit/s download

84

88

90

92

Mindst 500 Mbit/s download

46

52

61

74

Mindst 30 Mbit/s upload

83

88

90

92

Mindst 100 Mbit/s upload

52

59

65

76

Kilde: Energistyrelsen (telestatistikken)
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Som det fremgår ovenfor, er tilgængeligheden af infrastruktur, der understøtter en høj downloadhastighed, stigende. I 2018 havde 92 pct. af alle danske husstande og virksomheder adgang til en bredbåndsinfrastruktur, der understøtter en downloadhastighed på 100 Mbit/s, mens det i 2015 var 84
pct. Det samme gælder, når der ses på tilgængeligheden af infrastruktur, der understøtter høj
upload-hastighed. I 2015 havde 52 pct. af husstande og virksomheder adgang til 100 Mbit/s upload,
mens det tilsvarende i 2018 er 76 pct.
Betragtes dækningsprocenter for en konkret minimumshastighed opdelt på teknologier, ses der betydelige forskelle. Kobbernettet understøtter en hastighed, der er højere end 50 Mbit/s på forbindelsen til 31 pct. af alle husstande, mens de resterende kobberforbindelser understøtter hastigheder på
50 Mbit/s eller derunder. For fiber- og coax-net er det stort hele nettet, der understøtter hastigheder
over 50 Mbit/s.
Dækningen med mobilt bredbånd opgøres anderledes, idet der ikke er tale om dækningsprocenter
for husstande, men dækningsprocenter for arealer. Ifølge Energistyrelsens tjekditnet.dk er hele landet
dækket af mobilt bredbånd med en downloadkapacitet på mindst 5 Mbit/s, mens 81 pct. af landets
areal er dækket af mobilt bredbånd med en downloadkapacitet på mindst 30 Mbit/s.

Afsætning på detailmarkedet
Der har i en lang årrække været en svag, men støt stigende afsætning af bredbåndsforbindelser. De
seneste 2-3 år er afsætningen dog nærmest stagneret, hvilket tyder på et modent marked, der er
mættet, hvad angår antallet af forbindelser. Figuren nedenfor viser denne udvikling.
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Figur 1: Afsatte faste bredbåndsforbindelser fordelt på teknologi opgjort medio året
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Kilde: Energistyrelsen
Note: I figuren er kategorierne LAN og øvrige (hovedsageligt trådløse) teknologier udeladt. Disse teknologier udgør en
mindre del af detailmarkedet.

Figur 1 viser også udviklingen i fordelingen af afsætningen mellem de mest anvendte bredbåndsteknologier. Kobbernettet er stadig den mest anvendte af de tre teknologier, men anvendelsen af kobber
reduceres støt. Tilbage i 2014 var halvdelen af alle forbindelser, der blev afsat på detailmarkedet,
baseret på kobbernettet. I dag udgør det kun 36 pct. Fiberbaseret bredbånd er den teknologi, hvor
der ses den største vækst. Andelen af fiberforbindelser udgør 24 pct. i 2018, hvilket er en stigning på
3 procentpoint i forhold til ét år tidligere. Afsætningen af coax-baserede bredbåndsforbindelser har
været svagt, men støt stigende, og andelen udgør 32 pct. i 2018. De sidste 8 pct. udgøres af øvrige
teknologier, der ikke er afbilledet ovenfor. Det drejer sig om LAN (7 pct.) og faste trådløse teknologier
(<1 pct.).
Beregnes afsætningen på de tre mest anvendte teknologier i stedet som andele af den totale afsætning, ses det, hvordan afsætningen baseret på coax- og fibernettene over en årrække gradvist har
nærmet sig afsætningen baseret på kobbernettet, jf. Figur 2.
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Figur 2:

Fordeling mellem teknologier anvendt til bredbånd
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Mobilt bredbånd har været i vækst gennem hele perioden (er dog først opgjort fra 2010) og talte i
2018 mere end 7,5 mio. dataabonnementer, jf. figur 3 nedenfor. Mobilt bredbånd inkluderer både
mobilabonnementer med data (uanset datamængde) og dedikerede dataabonnementer (fx USBdongles).
Figur 3:

Afsatte mobile bredbåndsabonnementer
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Downloadhastighed på de afsatte abonnementer
Generelt har efterspørgslen efter højere båndbredder været stigende. Andelen af afsatte forbindelser
med en downloadhastighed på 100 Mbit/s eller derover er fra 2017 til 2018, dvs. på blot ét år, steget
fra at udgøre en femtedel til at udgøre mere end en tredjedel.
Figur 4:

Afsætning fordelt på downloadhastigheder – udvikling 2015-2018

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1. H. 2015
Under 30 Mbit/s

1. H. 2016

1. H. 2017

Mindst 30 Mbit/s, under 100 Mbit/s

1. H. 2018
Mindst 100 Mbit/s

Kilde: Energistyrelsen
Note: Afsætningsdata inkluderer alle teknologier, dvs. også LAN forbindelser samt kategorien ”øvrige” indgår.

Betragtes afsætningen fordelt på både hastigheder og teknologier, ses det, at der på coax og fiber
primært afsættes abonnementer med høje hastigheder, jf. figur 5 nedenfor. På kobberplatformen er
det alene to pct. af de afsatte forbindelser, der har en downloadhastighed på mindst 100 Mbit/s i
2018, mens det for coax og fiber gælder for hhv. 54 pct. og 49 pct. af forbindelserne. Omvendt er det
kun 10-12 pct. af de afsatte forbindelser på coax og fiber, der har en downloadhastighed på under
30 Mbit/s, mens dette gør sig gældende for mere end 70 pct. af de forbindelser, der afsættes på
kobber. Der ses også at være bevægelse i fordelingen mellem hastigheder på coax og fiber mellem
2017 og 2018, mens udviklingen for kobber er mere statisk.
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Figur 5:

Afsætning fordelt på hastigheder og teknologi – udvikling medio 2017–2018
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Den ovenfor viste udvikling er også beskrevet i Erhvervsstyrelsens rapport om den geografiske udvikling fra december 2018.

Udbydere på markedet
Detailmarkedet er blandt andet kendetegnet ved, at der er et stort selskab, TDC, samt mere end 100
andre selskaber, der indbyrdes har en meget stor spredning i markedsandel.
TDC’s markedsandel har igennem en lang årrække været svagt faldende, men selskabet er dog stadig
betydelig større end de øvrige selskaber på markedet. TDC ejer både kobber-, coax- og fibernet.
Sidstnævnte dog hovedsageligt i København og Nordsjælland. De seneste år har TDC arbejdet på at
indgå aftaler med andre netejere med henblik på at kunne tilbyde tjenester via disse selskabers fibernet. Dertil har TDC påbegyndt udrulning af egen fiberinfrastruktur i flere udvalgte områder i landet og forventer at dække én million husstande med fiber i løbet af de næste fem til seks år.5
I tabel 2 nedenfor er vist de selskaber, hvis markedsandel udgør mindst 5 pct. af det samlede marked.
Heraf fremgår det, at det næststørste selskab på markedet, SE/Stofa, har en markedsandel på 13 pct.
SE/Stofa ejer foruden det næststørste coax-net også fibernet i Syd- og Sønderjylland, der er selskabets energiforsyningsområde. Endvidere leverer Stofa tjenester via SEF’s og Verdos fibernet.

5

https://finans.dk/erhverv/ECE11336003/tdc-begynder-sin-fibernetoffensiv-i-jylland-vi-vil-koble-op-mod-en-millionhusstande-paa-fiberkablerne/?ctxref=ext

10

Selskabet har i december 2018 sammen med Eniig anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
at selskaberne ønsker at fusionere under navnet Norlys og i den sammenhæng vil samle selskabernes
aktiviteter på bredbåndsområdet. Fusionsanmeldelsen er fortsat under behandling.
Tabel 2: Afsætning og markedsandele
Afsatte abonnementer

Markedsandele

2017 H1

2017 H2

2018 H1

2017 H1

2017 H2

2018 H1

1.305.349

1.295.347

1.275.682

52,3%

51,6%

50,4%

SE/Stofa

315.374

317.113

329.288

12,6%

12,6%

13,0%

Telenor

143.555

137.374

132.545

5,8%

5,5%

5,2%

Øvrige

732.180

762.153

792.397

29,3%

30,3%

31,3%

TDC

Kilde: Energistyrelsen (telestatistikken)

Telenor er det tredjestørste selskab på markedet og er sammen med Telia eksempler på selskaber,
der ikke har eget accesnet, men benytter sig af engrosadgang til andre net. Pt. benytter selskaberne
alene net, der er ejet af TDC, men senest har Telia indgået aftale om at levere tjenester på energiselskabet EWII’s fibernet mens Telenor har indgået aftale om at levere tjenester på Eniigs fibernet via
OpenNet’s engrosplatform.
Under kategorien ”Øvrige” findes blandt andet en række energiselskaber, der ligesom SE/Stofa alene
er til stede i afgrænsede geografiske områder. På nationalt plan er disse udbydere små, men regionalt
har nogle af selskaberne markedsandele på op til 50 pct. Disse selskaber er hovedsageligt vertikalt
integrerede fiberselskaber, der således er til stede både i engros- og detailledet, og som indtil videre
kun i meget begrænset omfang tilbyder andre selskaber adgang til deres infrastruktur. Flere af selskaberne har dog tilkendegivet at ville åbne deres respektive net i en nær fremtid.
Derudover indeholder kategorien ”Øvrige” en række tjenesteudbydere (baseret på TDC’s engrosprodukter) og en lang række antenneforeninger.
Ovenstående tabel indikerer, at de selskaber, der primært leverer tjenester via kobbernettet, oplever
en svagt faldende markedsandel.

Detailpriser for bredbånd
Prisudviklingen er nedenfor fremstillet for de tre hastighedsgrupper anvendt i afsnittet om downloadhastigheder (afsnit 2.3) – under 30 Mbit/s, fra 30 og op til 100 Mbit/s og minimum 100 Mbit/s –
hvorefter der følger et afsnit for hhv. kobber, coax og fiber. Afsnittet er således bygget op, så det er
muligt både at observere tendenser på tværs af teknologierne, men samtidig også prisudviklingen
for de enkelte teknologier. Mobilt bredbånd er behandlet for sig i afsnit 2.5.3.
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Erhvervsstyrelsen indsamler løbende data om detailpriserne på en lang række bredbåndsabonnementer.6 Dataindsamlingen består af stikprøver foretaget hos de enkelte selskaber. Hver stikprøve
undersøger, for et antal tilfældige adresser, hvilke abonnementer som udbydes, samt hvilken teknologi abonnementerne er baseret på. De adresser, som stikprøven er baseret på, er geografisk fordelt
over hele Danmark og omfatter både villaer og etageejendomme.
I de kommende afsnit anvendes to begreber; mindstepris og gennemsnitspris. Mindstepris er den
lavest observerede pris i et givent halvår. Gennemsnitspris er den gennemsnitlige pris for et bredbåndsprodukt i et givent halvår. Kampagnepriser, eventuelle rabatter og oprettelsesgebyrer indgår i
den samlede beregning af både mindste- og gennemsnitspriser. Metoden til beregning af detailpriser findes i bilag 1.
Der tages udgangspunkt i downloadhastigheder. Det betyder, at der ikke skelnes mellem bredbåndsabonnementernes forskellige upload-hastighed, så længe downloadhastigheden er ens.

2.5.1 Prisudvikling på detailmarkedet for fast bredbånd – opdelt på
hastigheder
Detailpriserne gennemgås i de følgende afsnit i de samme hastighedsgrupper som i afsnit om afsætning (2.3) - under 30 Mbit/s, fra 30 og op til 100 Mbit/s og minimum 100 Mbit/s.

2.5.1.1 Prisudvikling for faste bredbåndsabonnementer på under 30 Mbit/s
Som det fremgår af afsnit 2.3 om downloadhastigheder på afsatte abonnementer, udgør kobberbaserede abonnementer størstedelen af de afsatte abonnementer under 30 Mbit/s.
Af Tabel 3, som viser mindstepriser og gennemsnitspriser for hhv. 10 og 20 Mbit/s, ses det, at der fra
2017 til 2019 har været mindre prisstigninger i mindsteprisen for både 10 og 20 Mbit/s abonnementer
på kobber.

6

Det skal bemærkes, at Erhvervsstyrelsens prisdata indsamles uafhængigt af prisdata, som Energistyrelsen indsamler til
brug for Telestatistikken og priserne kan derfor variere.
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Tabel 3: Detailpriser angivet i mindstepris / gennemsnitspris for 1. halvår 2017 og 1. halvår
2019 for abonnementer under 30 Mbit/s
1. halvår 2017
Angivet som mindstepris / gennemsnitspris
Teknologi
Kobber

10 Mbit/s

20 Mbit/s

191 kr. / 208 kr.

207 kr. / 237 kr.

Coax

207 kr. / 208 kr.

Fiber
1. halvår 2019
Angivet som mindstepris / gennemsnitspris
Teknologi
Kobber

10 Mbit/s

20 Mbit/s

219 kr. / 219 kr.

223 kr. / 236 kr.

Coax
Fiber
Kilde: Erhvervsstyrelsens egen indsamling af detailpriser

For 20 Mbit/s abonnementer leveret på kobber ses det, at mens mindsteprisen er steget fra 207 kr. til
223 kr., er gennemsnitsprisen faldet med 1 kr. Der er altså ikke tale om generelle prisstigninger for
20 Mbit/s abonnementer leveret på kobber, da gennemsnitsprisen er stabil, men derimod et enkeltstående tilbud.

2.5.1.2 Prisudvikling for faste bredbåndsabonnementer mellem 30 og 100 Mbit/s
I følge afsnit 2.3 er abonnementer på minimum 30 og under 100 Mbit/s er den næstmest afsatte
kategori for alle tre teknologier.
Tabel 4 nedenfor viser, at der er en tendens til identiske mindstepriser på tværs af kobber-, coax- og
fiber-abonnementer. Det kan forklares med teknologineutrale tilbud fra selskaber, der til samme pris
tilbyder et abonnement med en given hastighed, uanset om det leveres via kobber, coax eller fiber.
Den eneste undtagelse er mindsteprisen for et 50 Mbit/s coax-abonnement i 2019, hvor det er et
andet selskab, end det der tilbyder mindsteprisen for kobber og fiber i samme periode.
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Tabel 4: Detailpriser angivet i mindstepris / gennemsnitspris for 1. halvår 2017 og 1. halvår
2019 for abonnementer på minimum 30 og under 100 Mbit/s
1. halvår 2017
Angivet som mindstepris / gennemsnitspris
Teknologi

30 Mbit/s

50 Mbit/s

Kobber

217 kr. / 258 kr.

239 kr. / 291 kr.

Coax

217 kr. / 227 kr.

239 kr. / 250 kr.

Fiber

217 kr. / 249 kr.

239 kr. / 253 kr.
1. halvår 2019

Angivet som mindstepris / gennemsnitspris
Teknologi

30 Mbit/s

50 Mbit/s

Kobber

263 kr. / 283 kr.

Coax

260 kr. / 268 kr.

Fiber

263 kr. / 275 kr.

Kilde: Erhvervsstyrelsens egen indsamling af detailpriser
Note: Data er ikke tilstrækkelig for 30 Mbit/s abonnementer i 2019 til at kunne foretage analyse.

Mindstepriserne på 50 Mbit/s abonnementer er steget i perioden 2017 – 2019. Også gennemsnitspriserne for 50 Mbit/s coax- og fiberabonnementer er steget, mens gennemsnitsprisen for 50 Mbit/s
kobberabonnementer, er faldet med 8 kr.

2.5.1.3 Prisudvikling for fast bredbåndsabonnementer på minimum 100 Mbit/s
Abonnementer på minimum 100 Mbit/s leveres primært på coax og fiber - kun 2 pct. af abonnementerne baseret på kobber har ifølge afsnit 2.3 en hastighed på minimum 100 Mbit/s.
For 100 Mbit/s abonnementer har der generelt været stigning i både mindstepris og gennemsnitspris
for alle teknologier. Kun gennemsnitsprisen for 100 Mbit/s abonnementer på fiber har ligget stabilt i
perioden 2017 til 2019.
For 300 og 500 Mbit/s abonnementer har der været fald i både mindste- og gennemsnitspris. Mindsteprisen for 300 Mbit/s abonnement for både fiber og coax i 2019 er en kampagnepris fra ét selskab.
Det generelle prisniveau som vist i gennemsnitspriserne er imidlertid også faldet, og der er således
tale om et generelt prisfald for disse abonnementer.
Mindsteprisen for 1000 Mbit/s fiberabonnementer i 2017 var en kortvarig kampagnepris, men da gennemsnitsprisen også er steget mellem 2017 og 2019, er der tale om en generel prisstigning.
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Tabel 5: Detailpriser angivet i mindstepris / gennemsnitspris for 1. halvår 2017 og 1. halvår
2019 for abonnementer på mindst 100 Mbit/s
1. halvår 2017
Angivet som mindstepris / gennemsnitspris
Teknologi

100 Mbit/s

300 Mbit/s

Kobber

199 kr. / 244 kr.

Coax

199 kr. / 263 kr.

403 kr. / 424 kr.

Fiber

229 kr. / 301 kr.

342 kr. / 407 kr.

500 Mbit/s

1000 Mbit/s

440 kr. / 471 kr.

229 kr. / 398 kr.

1. halvår 2019
Angivet som mindstepris / gennemsnitspris
Teknologi

100 Mbit/s

300 Mbit/s

Kobber

257 kr. / 289 kr.

Coax

235 kr. / 295 kr.

249 kr. / 340 kr.

Fiber

257 kr. / 300 kr.

249 kr. / 344 kr.

500 Mbit/s

1000 Mbit/s

343 kr. / 424 kr.
399 kr. / 436 kr.

310 kr. / 424 kr.

Kilde: Erhvervsstyrelsens egen indsamling af detailpriser
Note: Data er ikke tilstrækkelig for 1000 Mbit/s coax-abonnementer i 2017 til at kunne foretage analyse

Der er altså ikke et entydigt billede for udviklingen i detailpriserne for abonnementer på minimum
100 Mbit/s. Gennemsnitspriserne for 100 og 1000 Mbit/s abonnementer er steget, mens gennemsnitspriserne for 300- og 500 Mbit/s abonnementer er faldet.

2.5.1.4 Observationer på tværs af de tre hastighedskategorier
Når Tabel 4 og Tabel 5 sammenholdes, ses det, at 100 Mbit/s abonnementer har lavere mindstepriser
end 50 Mbit/s abonnementer. Dog er gennemsnitsprisen for 100 Mbit/s abonnementer højere end for
50 mbit/s abonnementer. Det vil sige, at det generelle prisniveau for 100 Mbit/s abonnementer stadig
er højere end for abonnementer på 50 Mbit/s.
Fælles for de selskaber, hvor detailpriser for 100 Mbit/s abonnementer er lavere end mindsteprisen
for 50 Mbit/s abonnementer, er, at de ikke samtidig tilbyder abonnementer med lavere hastighed.
Ligeledes udbyder disse selskaber abonnementer, der markedsføres som ”op til 100 Mbit/s”, hvor den
faktiske hastighed er afhængig af, hvad det er teknisk muligt at levere af hastighed på den enkelte
forbindelse.

2.5.2 Prisudvikling på detailmarkedet for fast bredbånd – opdelt på
teknologi
Nedenfor beskrives prisudviklingen for hhv. kobber-, coax- og fiberabonnementer. Beskrivelsen er
lavet på tværs af de tre hastighedsgrupper.
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2.5.2.1 Prisudvikling på detailmarkedet for fast bredbånd via kobber
Mindstepriserne for bredbåndsabonnementer via kobber er steget mellem 2017 og 2019. Dog faldt
mindstepriserne for 20 og 50 Mbit/s abonnementer mellem 2017 og 2018, hvorefter de steg igen.
Figur 6: Udvikling i mindsteprispris for kobberabonnementer mellem 1. halvår 2017 og 1. halvår
2019
300 kr.

275 kr.

250 kr.

225 kr.

200 kr.

175 kr.
1. halvår 2017
10 Mbit/s

1. halvår 2018
20 Mbit/s

50 Mbit/s

1. halvår 2019
100 Mbit/s

Kilde: Erhvervsstyrelsens egen indsamling af detailpriser

I 2017 var mindsteprisen på et 100 Mbit/s abonnement lavere end mindsteprisen for 20, 30 og 50
Mbit/s abonnementer. I 2019 er det kun for 50 Mbit/s abonnementer, at der observeres en højere
mindstepris, end mindsteprisen for 100 Mbit/s abonnementer.
Også gennemsnitsprisen for et 100 Mbit/s abonnement var lavere end både 30 og 50 Mbit/s abonnementer i 2017. I 2019, er det 100 Mbit/s abonnementet, der har den højeste gennemsnitspris. Udviklingen skyldes dels at 100 Mbit/s abonnementer har oplevet en stigning i gennemsnitsprisen, men
også at både 30 og 50 Mbit/s abonnementer har oplevet faldende gennemsnitspriser.
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Figur 7: Udvikling i gennemsnitspris for kobberabonnementer mellem 1. halvår 2017 og 1. halvår
2019
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Kilde: Erhvervsstyrelsens egen indsamling af detailpriser

Gennemsnitsprisen for abonnementer med hastigheder på 10, 20, 30 og 50 Mbit/s har ligget nogenlunde stabilt med kun små udsving i perioden, mens der for 100 Mbit/s abonnementer kan observeres
en stigning på 45 kr.

2.5.2.2 Prisudvikling på detailmarkedet for fast bredbånd via coax
Markedet er præget af, at der kun er få aktører, der tilbyder coax-abonnementer, og samtidig ses
hyppige kampagner, der giver betydelige udsving i mindstepriserne fra periode til periode.
Mindstepriserne for abonnementer med de højeste hastigheder (300 og 500) er faldet mellem 2017
og 2019, mens der for abonnementer med lavere hastigheder (50 og 100 Mbit/s) ses en stigning.
Denne stigning er dog betydelig mindre end de prisfald, der observeres for højhastighedsabonnementerne.
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Figur 8: Udvikling i mindsteprispris for coax-abonnementer mellem 1. halvår 2017 og 1. halvår
2019
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Kilde: Erhvervsstyrelsens egen indsamling af detailpriser

Betragtes gennemsnitspriserne, ses den samme udvikling som ovenfor beskrevet, dog med lidt mindre udsving end hvad der gør sig gældende for mindstepriserne. På coax-abonnementer synes der
således at være forskellige tendenser afhængig af, om det er abonnementer med høje eller lave hastigheder, der betragtes. Dette ses i Figur 9 nedenfor.
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Figur 9: Udvikling i gennemsnitspris for coax-abonnementer mellem 1. halvår 2017 og 1. halvår
2019

525 kr.
475 kr.
425 kr.
375 kr.
325 kr.
275 kr.
225 kr.
175 kr.
1. halvår 2017
50 Mbit/s

1. halvår 2018
100 Mbit/s

300 Mbit/s

1. halvår 2019
500 Mbit/s

Kilde: Erhvervsstyrelsens egen indsamling af detailpriser

2.5.2.3 Prisudvikling på detailmarkedet for fast bredbånd via fiber
Mindstepriserne for fiberabonnementer var, med undtagelse af 1000 Mbit/s abonnementer, stabile
mellem 2017 og 2018. Herefter er mindsteprisen for abonnementerne med 300 og 500 Mbit/s faldet,
mens prisen for 50, 100 og 1000 Mbit/s er steget. Abonnementer med 300 Mbit/s og 1000 Mbit/s har
haft den mest markante udvikling. 300 Mbit/s har haft et fald i mindstepris på 93 kr. eller 27 pct.
mellem 2017 –2019. I samme periode er abonnementer med 1000 Mbit/s steget med 81 kr. svarende
til en stigning på 35 pct.
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Figur 10: Udvikling i mindstepris for fiberabonnementer mellem 1. halvår 2017 og 1. halvår 2019
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Kilde: Erhvervsstyrelsens egen indsamling af detailpriser

Den markante stigning i mindstepris for 1000 Mbit/s bør dog ses i lys af, at den viste mindstepris i
2017 var en kortvarig kampagne, der lå markant under det generelle prisniveau – mindsteprisen for
1000 Mbit/s var således identisk med prisen for et 100 Mbit/s abonnement i samme periode.
Gennemsnitspriserne for fiberabonnementer afspejler generelt samme udvikling som mindstepriserne for de forskellige abonnementer: 50 og 1000 Mbit/s har stigende priser, mens 300 og 500 Mbit/s
har haft faldende priser. Kun 100 Mbit/s har haft et stabilt gennemsnitligt prisniveau, hvor gennemsnitsprisen er faldet med 1 kr.
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Figur 11: Udvikling i gennemsnitspris for fiberabonnementer mellem 1. halvår 2017 og 1. halvår
2019
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Kilde: Erhvervsstyrelsens egen indsamling af detailpriser

2.5.2.4 Observationer på tværs af teknologierne
Prisudviklingen gennem de seneste to år for de forskellige teknologier er ikke entydig. Overordnet
set er der en svag tendens til at lavkapacitetsprodukterne har haft stigende priser, mens højkapacitetsprodukter er faldet i pris.

2.5.3 Mobilt bredbånd
Prisudviklingen for mobile bredbåndsabonnementer kan ikke sammenlignes direkte med faste abonnementer, da prisstrukturen er en anden. Der indkøbes således ikke et abonnement med en given
overførselshastighed, men derimod med et givet månedligt dataforbrug.
Mobilt bredbånd kan ikke leveres med en garanteret hastighed, da nettet er delt og derfor blandt
andet påvirkes af antallet af samtidige brugere på den enkelte mobilmast. Derudover er den mulige
downloadhastighed afhængig af en række andre faktorer så som geografi, bygningskonstruktion m.v.
Mobile bredbåndsprodukter er historisk set blevet solgt med en fast datamængde inkluderet i mobilabonnementet. Der har således ikke, som der ses for fast bredbånd, været adgang til en ubegrænset datakapacitet. I dag markedsføres imidlertid flere produkttyper med ubegrænset datakapacitet,
hvor der dog typisk er en maksimal anvendelsesgrænse på 1000 GB (såkaldt ”fair-use” grænse). Disse
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mobile bredbåndsprodukter anvender både USB-dongles og simkort (fx til tablet), men også routere
til hjemmet. Sådanne produkter ligger prismæssigt mellem 220 – 449 kr. pr. måned.7

7 Alle observationer er 4G produkter, som varierer i deres markedsførte downloadhastighed. Nogle abonnementer sælges

med downloadhastigheder ’op til’ 150/200 Mbit/s, mens andre sælges med et spænd, fx 20-80 Mbit/s.
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3 Tendenser i forbrugernes vaner
I dette afsnit redegøres for forbrugernes internetvaner, som påvirker efterspørgslen på detailmarkedet. Detailkundernes efterspørgsel har betydning for den kapacitet og funktionalitet, der efterspørges længere oppe i værdikæden, dvs. på engrosmarkedet.
Udgangspunktet her er detailkundernes anvendelse af bredbåndstjenester i dag. Den efterfølgende
analyse og afgørelse vil dog også være fremadskuende.
Afsnittet kan sammenfattes i følgende pointer:

•
•

Danskerne tilgår internettet ofte og fra flere enheder.
I takt med at billeder erstattes med video, og opløsningerne stiger, stiller forbrugerne
stigende krav til downloadkapacitet.

•

Der er stadig mindre behov for uploadkapacitet end for downloadkapacitet, men med
indtoget af blandt andet cloud computing stiger behovet for uploadkapacitet.

•
•

Danskernes datatrafik fra fastnet er ca. 9 gange større end fra mobilt internet.
Selvom streaming bliver mere populært, fastholder over halvdelen af danskerne ”traditionelle” TV-pakker.

•

47 pct. af husstandene køber internet og TV-pakke fra samme udbyder.

Danskernes internetforbrug
Næsten alle danskere bruger internettet. I 2018 svarer 88 pct. af den danske befolkning enten, at de
anvender internettet næsten hver dag eller flere gange om dagen. 98 pct. svarer, at de har været på
nettet inden for de seneste tre måneder.8 Flere og flere bruger internettet næsten dagligt fra forskellige typer enheder og nogle gange fra flere enheder samtidigt.
En fastnetbaseret internetadgang er karakteriseret ved, at det er husstandens samlede peak-forbrug,
der afgør hvilken kapacitet, der er behov for. Selvom det enkelte husstandsmedlem ikke nødvendigvis har høje kapacitetskrav, kan det hurtigt blive tilfældet, når alle husstandens medlemmer tilgår
internettet på samme tid.
Blandt danskerne findes der mange forskellige internetbehov. Børnefamilier kan eksempelvis have
brug for høj overførselskapacitet, så flere familiemedlemmer kan streame video fra hver sin enhed
samtidig. Andre har behov for lav latenstid til fx gaming. Andre igen er sjældent hjemme eller har et
lavt dataforbrug, og nogle vælger derfor et mobilt bredbåndsabonnement. Samtidig varierer forbrugernes betalingsvillighed.

8

Danmarks Statistik. 2018. It-anvendelse i befolkningen 2018. Tallene dækker over de 15-89-årige.
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Mindst 93 pct. af de danske familier har adgang til en computer og/eller internet i hjemmet.9 For
mere end 60 pct. af forbrugerne foregår den daglige tilgang til nettet både via mobiltelefon og computer. Som vist i figur 12 tilgår de danske forbrugere internettet via forskellige enheder, og dette kan
i princippet foregå samtidig. Eksempelvis kan den enkelte forbruger på samme tid benytte tabletten
til streaming af musik, computeren til tv-streaming og kommunikere via en smartphone.
Figur 12: Udstyr brugt til at tilgå internettet i 2018
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Kilde: Danmarks Statistik. 2018. It-anvendelse i befolkningen. https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29448&sid=itbef2018

Medio 2018 var der ifølge Energistyrelsens telestatistik 1,16 mio. dedikerede mobildata-abonnementer.10 En del af disse abonnementer benyttes i erhvervsøjemed af medarbejdere, der har behov for en
internetforbindelse, mens de er på farten. I sådanne tilfælde fungerer dedikerede mobildata-abonnementer som et supplement til fastnetforbindelser og ikke som en erstatning. Dedikerede mobilabonnementer anvendes også af forbrugere, som ikke har fastnetbredbånd. Det kan fx være forbrugere med et relativt lavt dataforbrug11, som ofte er på farten, og for hvem et almindeligt mobilabonnement (dvs. et ikke-dedikeret dataabonnement) ikke er tilstrækkeligt. Det kan også være forbrugere,
for hvem den tilgængelige fastnetinfrastruktur på bopælen ikke kan levere den nødvendige kapacitet.
Ifølge Danmarks Statistik er det imidlertid alene 10 pct. af befolkningen, der benytter mobilbredbånd
som den eneste internetforbindelse i hjemmet.12

3.1.1 Internetaktiviteter som kræver downstreamkapacitet
Udover traditionelle internetaktiviteter, fx i form af e-mails, informationssøgning og netbank, som
anvendes af mere end 88 pct.13, streamer en stigende andel af forbrugerne film og tv-programmer.

9

Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk/FABRIT01
Telestatistikken. Energistyrelsen.
11 Som beskrevet i afsnit 3.1.1, er flere udbydere begyndt at tilbyde dedikerede- såvel som ikke-dedikerede mobildataabonnementer med mere end 150 GB månedlig datatrafik. Abonnementer med helt op til 1000 GB udbydes også.
12
Danmarks Statistik. 2018. It-anvendelse i befolkningen. https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29448&sid=itbef2018. Bilag 1 og bilag 2.
13 Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk/BEBRIT09
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Andelen, som anvender internettet til streaming er således steget fra 49 pct. til 56 pct. siden 2014.14
Video indeholder større datamængder end billeder og tekst og kræver derfor også mere kapacitet
at tilgå. Samtidig er der en kommerciel og teknisk bevægelse mod højere opløsninger (fx 4K og 8K)
samt mod både flere og større skærme. Dette stiller højere og højere krav til internetforbindelsen
både med hensyn til lav forsinkelse og høj hastighed. Det samme gælder også de traditionelle internetaktiviteter, fordi billeder i stigende grad erstattes med video; fx reklamerne i margenen på hjemmesider og billederne på nyhedsartikler.
Et whitepaper fra konsulentbureauet Ovum15 beskriver, hvordan tv-standarderne forventes at ændre
sig fra 2014 til 2020. Eksempelvis vil ”Standard definition”-opløsningen (SDTV) være erstattet af den
skarpere 8K-opløsning, og fjernsynsskærme på omkring 30 tommer vil være erstattet af fjernsynsskærme på omkring 60 tommer. Alene det at levere tv-indhold på dette niveau forventes at kræve
50-100 Mbit/s i modsætning til de påkrævede 5 Mbit/s for at levere Full HD til et fjernsyn på 40
tommer. TV-indholdet kan dog af nogle udbydere leveres separat i nettet, dvs. uden at den påkrævede downloadkapacitet påvirker forbrugerens bredbåndsabonnement. En forbruger kan altså ud fra
et teknisk perspektiv købe et internetabonnement med 2 Mbit/s download og en TV-pakke med 8Kindhold, uden at TV-sening påvirker internetforbindelsen.
Gaming er blevet almindeligt blandt danskerne. Halvdelen af danskerne har spillet computerspil, online spil eller andre digitalt baserede spil inden for de tre sidste måneder, og hver fjerde dansker
spiller dagligt eller næsten dagligt.16 Gaming i dag rækker således ud over den stereotype forestilling
om teenagere, der sidder og spiller fx PlayStation hjemme på værelset. Begrebet dækker også over
fx virtuelle træningsfælleskaber17 og mindre smartphone-baserede spil som fx Wordfeud og Clash
Royale, hvor flere spillere konkurrerer interaktivt mod hinanden. Gaming kræver ikke nødvendigvis
en internetopkobling, og eksempelvis smartphone-baserede spil, som bliver spillet på farten, er uafhængig af en fast internetforbindelse. Andre mere grafiktunge og datakrævende multiplayerspil som
fx Counter-Strike, FIFA, World of Warcraft, Fortnite, som fortrinsvis spilles på en stor skærm, stiller
imidlertid høje krav til husstandens internetforbindelser, både hvad angår up- og downloadkapacitet
samt latenstid. Uanset, at en del af spil-forbruget foregår via mobile internetforbindelser, indikerer
danskernes markante forbrug af onlinespil, at der er et stigende krav til husstandenes internetforbindelse.

3.1.2 Internetaktiviteter som kræver uploadkapacitet
Befolkningens brug af cloud computing er den seneste årrække steget betydeligt. Ved en opgørelse
i 2018 havde 61 pct. af befolkningen gjort brug af cloud computing indenfor de seneste tre måneder,

14

Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk/BEBRIT16
Ovum – TMT Intelligence (2017). Ensuring High Quality Broadband Applications Whitepaper. https://ovum.informa.com/resources/product-content/ensuring-high-quality-broadband-applications-extended-version
16Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk/KVUHOVED
17Fx sportscyklisten, som hjemme fra stuegulvet virtuelt bestiger franske alper side om side med cyklister fra hele verden,
ved at koble cyklen sammen med en skærm, en internetforbindelse og et simulationsprogram.
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mens tallet var 42 pct. i 2014.18 Cloud computing er internettjenester, hvor brugeren kan tilgå it ressourcer på internettet. Sådanne ressourcer er for de fleste forbrugere hovedsageligt lagringstjenester til fx musiksamlinger og fotos. Eksempler på lagringstjenester er OneDrive, iCloud og Dropbox,
som ofte synkroniserer i baggrunden på privatforbrugerens enhed. Historisk set har forbrugernes
internetanvendelse generelt ikke påkrævet en høj upload-hastighed, men udbredelsen af cloud computing stiller stigende krav til uploadkapacitet.
Brugen af hjemmearbejdspladser er med til at øge kravet til båndbredde. Ifølge Danmarks Statistik
arbejder 24 pct. af alle beskæftigede hjemmefra én gang om ugen eller oftere.19 Det er ikke alle typer
af arbejde, der kræver høj up- og downloadkapacitet, men hvis eksempelvis datatungt arbejde fortages hjemmefra, vil det optimalt set kræve, at husstanden har en relativ høj uploadkapacitet knyttet
til bredbåndsforbindelsen.
Upload af film og billeder på sociale medier, Youtube, Vimeo og andre videobaserede deletjenester
er også en tendens, der øger forbrugernes krav til uploadkapacitet. Halvdelen af danskerne anvender
muligheden herfor.20 Upload fra mobile enheder er ofte præget af umiddelbarhed og stiller derfor
ikke nødvendigvis høje krav til opløsning og dermed uploadkapacitet. Til gengæld er det rimeligt at
forvente, at forbrugerne vil stille et støt stigende krav til videokvaliteten i forbindelse med fastnetbaseret upload. Det er forventeligt, at den teknologiske udvikling vil normalisere højere og højere opløsninger, og at forbrugerne med tiden vil vænne sig til dette.

3.1.3 Datatrafik
Telestatistikken har siden 2. halvår 2017 (2017H2) indsamlet data for trafikmængden via fastnet. På
det seneste opgjorte halvår (2017H2-2018H1) er den totale downloadtrafik via fastnet vokset med
13 pct. til 2.433 petabyte (PB). For upload er tilvæksten mindre for samme periode, men stadig markant. Uploadtrafikken via fastnet er således steget 8 pct. til 329 PB i det seneste halvår. Til sammenligning var den totale datatrafik i mobilnettet 295 PB i 2018H1 – en stigning på 12 pct. i forhold til
2017H2Mens den procentvise vækst i datamængder på henholdsvis fastnet (13 pct.) og mobilnet (12
pct.) således ligger på samme niveau, er den samlede datatrafik via fastnet otte gange større end
datatrafikken via mobilnet pr. 2018H1.
Som vist i Tabel 6 er det gennemsnitlige forbrug pr. abonnent mere end ti gange større på fastnet
end på mobilnettet. Fordeler man downloadtrafikken ud på alle fastnetabonnementer, der er indberettet til telestatikken (2,53 mio. i 2018H1)21, er den gennemsnitlige downloadtrafik 168 GB pr. fastnetabonnement pr. måned. Med en gennemsnitlig dansk husstandsstørrelse på 2,15 personer, svarer
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Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk/BEBRIT18
Danmarks Statistik. 2018. It-anvendelse i befolkningen. https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29448&sid=itbef2018.
20 Slots- og Kulturstyrelsen (2018): Mediernes Udvikling i Danmark. Internetbrug og Enheder.
21 Her er erhvervsabonnementer medregnet, hvilket udgør en fejlkilde, når man bruger datatrafiktallene i forhold til husstande.
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det til 78 GB pr. dansker pr. måned.22 Til sammenligning er det gennemsnitlige forbrug pr. mobilinternetabonnement23 7 GB pr. abonnement pr. måned.
Tabel 6: Datatrafik
Fastnet

Abonnementer*

PB / halvår

GB / abn. / md.

GB / person***

-

2.433

168

78

Download
Upload

-

329

23

11

252.9912

2.763

191

89

Abonnementer**

PB / halvår

GB / abn. / md.

GB / person****

755.7680

295

7

7

Total
Mobil
Total

Noter:
*Heraf er 170.765 abonnementer solgt og brugt af private.
**Heraf er 1,2 mio. dedikerede dataabonnementer.
***Gennemsnittet pr. person er beregnet vha. en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,15 personer.
****For at beregne et personligt gennemsnit, antages det at alle mobilabonnementer kun benyttes af en person.
Dette er ikke tilfældet for alle mobile bredbåndsløsninger, særligt ikke i produkter som leveres med en wi-fi router
og kan benyttes af en hel husstand.
***** Bemærk at der i tallene også indgår trafik fra erhverv
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på data fra Telestatistikken.

I foråret 2019 havde størstedelen af mobilabonnementer med internet begrænsninger på den månedlige datatrafik. Et typisk mobilabonnement indeholder 2-20 GB data pr. måned og yderligere data
kan tilkøbes. Enkelte teleselskaber har lanceret mobilabonnementer med ubegrænset datatrafik, men
med ”fair use”-grænser.
Kigger man på de mobilabonnementer, som er dedikeret til datatrafik og dermed ikke inkluderer
telefoni, ser billedet en smule anderledes ud. Denne abonnementstype, typisk markedsført som ”mobilt bredbånd”, har større datamængder og kan købes både med wi-fi-router til brug i hjemmet, med
USB-stik eller ved at indsætte SIM-kortet direkte i enheden, fx i en tablet.

Sammenhæng mellem bredbånd og TV
I markedsafgørelserne fra 201724 undersøgte Erhvervsstyrelsen en række forhold relateret til TV og
sammenhængen mellem bredbånd og TV. Emnet er i afgørelserne behandlet både i forbindelse med
afsnittet om detailmarkedet og afsnittet om tendenser på bredbåndsmarkedet. Formålet har været
at vurdere, i hvor høj grad forbrugernes valg af TV påvirker efterspørgslen efter bredbånd, da det har
betydning for selskabernes mulighed for at konkurrere på bredbåndsmarkedet.

22

Bemærk at der i tallene indgår trafik fra erhverv.
Dvs. det totale antal abonnementer inkluderer standardabonnementer (6,1 mio.), tillægsabonnementer (0,2 mio.) og
dedikerede dataabonnementer (1,2 mio.), både LTE-baserede og ikke-LTE-baserede.
24 Disse er yderligere beskrevet i afsnit 1.3.
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I dette afsnit beskrives udviklingen i danskernes TV-vaner i sammenhæng med streamingtjenesternes
indtog, samt hvordan valget af bredbåndsudbyder påvirkes af TV-markedet og omvendt.

3.2.1 Udviklingen i danskernes TV-vaner
Danskerne streamer mere og mere film og video, men fastholder ofte samtidig den traditionelle TVpakke. Det er et af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af konsulentfirmaet Incentive på vegne af Erhvervsstyrelsen.25
Fra 2017 til 2018 steg andelen af husstande uden TV-pakke (såkaldt cable cutting) fra 22 pct. til 26
pct. Det betyder, at 74 pct. af de adspurgte husstande har en TV-pakke. I samme periode faldt andelen af forbrugere med en ”stor” TV-pakke med to procentpoint (såkaldt cable shaving). Derimod var
andelen af forbrugere med mellem eller lille TV-pakke uændret. Det betyder også, at 73 pct. af forbrugerne, dvs. langt hovedparten, ikke har ændret deres TV-pakke de seneste to år.
En stigende andel af danskerne benytter streamingtjenester. I 2018 var det 64 pct. af de adspurgte
husstande i Erhvervsstyrelsens undersøgelse, der benyttede streamingtjenester, hvilket er illustreret
med lilla og orange i Figur 13.
Figur 13: Forbrugernes adgang til TV og streamingtjenester
Tv-pakke og streaming

Hverken tv eller streaming

Kun streaming

Tv-pakke men ikke streaming

34%

30%

16%
5%

19%

45%

45%

2017

2018

6%

Note: Mens 64 pct. har svaret, at de har adgang til streamingtjenester, bruger kun 49 pct. mere end 0 kr./md på
streaming.
Kilde: Erhvervsstyrelsen spørgeskemaundersøgelse om TV- og internetforbrug.

Streaming i alle dets afskygninger kan dog ikke sammenlignes med traditionelle TV-pakker. Fx er
visse former for streaming gratis i modsætning til traditionelle TV-pakker. Undersøger man, hvordan
25

Se afsnit 1.3 for yderligere beskrivelse af undersøgelsen.
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danskerne får adgang til film og serier, viser det sig, at 51 pct. benytter betalte streamingtjenester,
og 18 pct. benytter gratis streamingtjenester.26
Selvom andelen af husstande med TV-pakke falder en smule, kan langt de fleste danskere ikke forestille sig at droppe deres tv-pakke helt. Som vist på Figur 14, vil 70 pct. af de adspurgte, der i dag har
en TV-pakke, vælge en anden TV-pakke, hvis deres nuværende TV-pakke blev opsagt. Heraf ville kun
én tredjedel supplere med streaming. Den hyppigst nævnte årsag er ”Jeg foretrækker at se traditionelt TV fremfor streaming”. Står det til forbrugerne i dag, er TV-pakken altså ikke et produkt, som
udgår på kort eller mellemlang sigt.
Figur 14: Hvad ville du gøre, hvis din nuværende TV-pakke blev opsagt?

Note: Data er fra 2018. N = 2000. De 75 pct. af de adspurgte, der har en TV-pakke, har besvaret følgende spørgsmål:
”Hvad ville du gøre, hvis din nuværende TV-pakke blev opsagt?”.
Kilde: Erhvervsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse om TV- og internetvaner.

3.2.2 Pakkeløsninger
Pakkeløsninger, hvor forbrugerne køber deres bredbåndsabonnement sammen med TV fra samme
udbyder, er reglen nærmere end undtagelsen. Blandt husstande med både TV og internet har 67 pct.
samme udbyder af de to tjenester. Betragter man hele markedet, dvs. også husstande som ikke har
både TV og internet, som vist på Figur 15, har 47 pct. af de adspurgte husstande samme udbyder af
internet og TV.

26

Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk/KVUFS3
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Figur 15: Sammenhæng mellem forbrugernes tv- og internet-indkøb i 2017 og 2018.

Kilde: Erhvervsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse om TV- og internetvaner

Der kan være flere årsager til, at TV-pakke og internet købes som en pakkeløsning. Der kan fx være
en prismæssig fordel eller en bekvemmelighedsfaktor ved at samle regninger og teknisk support et
sted. En hypotetisk, men oplagt, forklaring på, at mange forbrugere vælger pakkeløsninger, er, at
udbydernes internetprodukter – givet den teknologiske platform – ikke i særlig grad adskiller sig fra
hinanden. Med andre ord kan TV-pakker indeholde forskellige kanaler og unikt indhold, mens internetforbindelser fra en udbyder i vid udstrækning kan erstattes med et produkt med tilsvarende hastighed fra en anden udbyder. Hypotesen underbygges af et af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor de respondenter, der har angivet at have overvejet at opsige TV-pakken, bedes begrunde dette. Her er den hyppigste besvarelse, at de ikke vil kunne få det ønskede TV-indhold uden
et TV-abonnement.
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4 Forskelle i kundernes efterspørgsels- og indkøbsmønstre
Forskelle i kundernes efterspørgsel og/eller indkøbsmønstre og heraf eventuelle afledte forskelle i
konkurrenceforholdene er elementer, der indgår i Erhvervsstyrelsens vurdering, når styrelsen skal afgøre hvilke bredbåndsforbindelser, der skal indgå på de relevante produktmarkeder, og som dermed
skal indgå i styrelsens konkurrenceanalyser på engrosmarkederne for bredbånd. I dette afsnit beskrives de overvejelser, som Erhvervsstyrelsen ønsker at inddrage, når styrelsen skal vurdere, om der skal
foretages yderligere opdelinger af de relevante produktmarkeder i forhold til i dag.
Marked 3b vedrører som bekendt engrosprodukter, der danner grundlag for detailprodukter til private forbrugere (herunder også bredbåndsforbindelser til fritidshuse og sommerhuse samt medarbejderbredbånd) og til mindre erhvervskunder på bredbåndsmarkedet. Der er samtidig foretaget en
afgrænsning, der betyder, at engrossalg af bredbånd til erhvervskunder, der efterspørger bredbåndsforbindelser af særlig kvalitet, indgår på et andet engrosmarked (marked 4). Det skyldes, at disse
kunders efterspørgsel ikke imødekommes af de detailprodukter, der er baseret på engrosprodukterne, der er omfattet af marked 3b. Desuden er der væsentlige forskelle i markedsstrukturerne på
de to markeder, hvilket har betydning for konkurrencesituationen. Denne opdeling er således et faktisk eksempel på, at forskelle i efterspørgsel kan resultere i forskellige konkurrencemæssige forhold
og dermed forskellige engrosproduktmarkeder. Opdelingen udspringer som bekendt i EU-reglerne
på teleområdet.
Fra Sverige ses et andet eksempel, hvor PTS har gjort sig overvejelser om en afgrænsning, der blandt
andet udspringer af forskelle i efterspørgsels- og indkøbsmønstre. Her har man undersøgt en mulig
afgrænsning mellem bredbåndsforbindelser til detailkunder, der er bosat i enfamiliehuse (parcelhuse,
villaer, rækkehuse etc.) og bredbåndsforbindelser til kunder, der er bosat i flerfamiliehuse (etageejendomme). Post- och Telestyrelsen i Sverige (PTS) har i udkastet til afgørelse på engrosmarkedet for
lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) fra maj 201927 afgrænset to særskilte produktmarkeder
på detailmarkedet for bredbånd: Et produktmarked for bredbånd leveret via hhv. fiber- og coaxnet
til enfamilieshuse og et produktmarked for bredbånd leveret via hhv. fiber- og coaxnet til flerfamilieshuse.
PTS har beskrevet forskellige forretningsmodeller og aftaleformer for bredbåndsforbindelser til hhv.
en- og flerfamilieshuse. PTS bemærker, at det, der bl.a. adskiller de to typer kunder, er, at selskaberne
i større udstrækning ejer accesnettet til enfamiliehuse, end hvad der ses for flerfamilieshuse. Samtidig
er muligheden for at forhandle med forskellige udbydere ifølge PTS større, når det gælder flerfamilieshuse. PTS konstaterer også, at der er forskelle i detailpriserne for de to kundesegmenter. Samlet
set vurderer PTS, at der skal defineres to særskilte produktmarkeder på detailmarkedet, men at der
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https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/remisser/2019/telefoniinternet/3a3b/utkasttill-beslut_marknad-3a-fiber_dnr-15-7200_190522.pdf
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dog ikke er grundlag for at videreføre denne opdeling på engrosmarkedet for lokal netadgang til
fiber.
Erhvervsstyrelsen har i rapporten om den geografiske udvikling på bredbåndsmarkedet fra december
2018 undersøgt en række forhold vedrørende de detailkunder, der modtager bredbånd som en del
af en kollektivt organiseret kundekreds. Det er blandt andet sket med henblik på at vurdere, hvorvidt
bredbåndsforbindelser til kollektivt organiserede privatkunder fortsat bør være omfattet af det
samme marked som bredbåndsforbindelser til individuelle privatkunder.
Kollektivt organiserede kunder er organiseret fx i antenneforeninger eller boligforeninger. De fleste
kollektivt organiserede kunder ejer i fællesskab bredbåndsinfrastruktur, fx den interne kabling i en
etageejendom, og vælger at sende levering af bredbånd til foreningens medlemmer i udbud med
jævne mellemrum. Flere selskaber har oplyst, at der er stor konkurrence om bredbåndsudbud til boligforeninger, og at der er mange selskaber, der afgiver bud. Konkurrencen er særlig intens i forhold
til de store foreningsudbud. Et selskab har oplyst, at der som følge af denne konkurrence er en betydelig churn28 blandt foreningskunderne.
Andre kollektivt organiserede kunder er alene kollektivt organiserede ved, at de samlet forhandler
indkøb af bredbånd via net, der er ejet af en bredbåndsudbyder. Disse kunder adskiller sig ikke væsentligt fra de øvrige bredbåndskunder på marked 3b.
Selvom kollektivt organiserede kunder efterspørger samme bredbåndsprodukter som individuelle
kunder, så adskiller de sig i forhold til indkøbsmønstre på en række punkter. Kollektivt organiserede
kunder forhandler samlet og har herved en større købermagt end individuelle kunder. Dette er særligt tilfældet, hvis foreningerne er store og selv ejer nettet. Kollektive aftaler har længere bindingsperioder, og nogle kollektive kunder kan være forpligtiget til at aftage et bestemt bredbåndsprodukt.
Det mest almindelige er dog, at det i lighed med andre privatkunder er et individuelt valg, om den
enkelte kunde vil have et bredbåndsabonnement.
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Churn henviser til andelen af kunder, der forlader en udbyder i en given periode.
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5 Branchens bemærkninger til fremstillingen af
markedsudviklingen
Erhvervsstyrelsen har ovenfor beskrevet udviklingen på detailmarkedet i relation til følgende emner:

•
•
•
•

Udvikling i dækning og afsætning
Prisudvikling for forskellige hastigheder og teknologier
Detailkundernes behov og efterspørgsel
Forskellige efterspørgsels- og indkøbsmønstre blandt kunderne på detailmarkedet

Fremstillingen afspejler Erhvervsstyrelsens vurdering af, hvad der er de vigtigste elementer i en analyse af detailmarkedet til brug for en afgrænsning af de relevante produktmarkeder.
Boks 1
På baggrund af den ovenfor beskrevne udvikling ønsker Erhvervsstyrelsen branchens vurdering af,
hvilke krav der forventeligt vil blive stillet til bredbåndsforbindelser til privatkunder, og hvilke tjenester der forventes tilbudt via bredbåndsforbindelsen for at kunne konkurrere på detailmarkedet
for bredbånd til privatkunder.
Erhvervsstyrelsen vil gerne høre, om branchen har bemærkninger til den beskrevne markedsudvikling i rapporten. Branchen bedes endvidere tilkendegive, om der er andre indikatorer end de
hidtil anvendte, som styrelsen bør inddrage i forbindelse med afgrænsningen af de relevante produktmarkeder.
Erhvervsstyrelsen ønsker branchens input til, hvorvidt der på baggrund af den udvikling på detailmarkedet, der er fremstillet ovenfor, vurderes at være grundlag for at undersøge yderligere muligheder for opdelinger af engrosmarkederne i forhold til i dag.
Det kan være i forhold til en eventuel afgrænsning, der afspejler den udvikling, der er i detailkundernes internetforbrug og i de afsatte abonnementers downloadkapacitet (jf. afsnit 2 og 3).
Det kan også være i forhold til, at særlige kundegrupper på detailmarkedet, har efterspørgsels- og
indkøbsmønstre, der adskiller sig fra de øvrige kunders i en sådan grad, at bredbåndsforbindelser
til den pågældende kundegruppe bør behandles på et selvstændigt delmarked (jf. afsnit 4). Branchen bedes herunder tilkendegive, i hvilket omfang flerfamiliehuse, jf. PTS’s afgrænsning, kan sidestilles med kunder, som er organiseret i større foreninger, der selv ejer nettet.
For at underbygge en evt. ændret produktafgrænsning som følge af en kundegruppes særegne
efterspørgselsmønster ønskes desuden branchens beskrivelse af og eksempler på, hvilke konkrete
og målbare kriterier Erhvervsstyrelsen kan lægge til grund for en evt. ændret produktmarkedsafgrænsning.
Erhvervsstyrelsen vil dertil gerne høre branchen, om der er andre emner, som styrelsen fremadrettet bør behandle særskilt i en lignende rapport, inden de samlede markedsafgørelser sendes i
høring i 2020.
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Bilag 1 - Metode til beregning af detailpriser
Erhvervsstyrelsen indsamler løbende data om detailpriserne på en lang række bredbåndsabonnementer. Dataindsamlingen består af stikprøver foretaget hos de enkelte selskaber. Hver stikprøve
undersøger, for et antal tilfældige adresser, hvilke abonnementer som udbydes, og hvilken teknologi
abonnementerne er baseret på. De adresser, der indgår i stikprøven, er geografisk fordelt ud over
hele Danmark og omfatter både villaer og etageejendomme.
Priserne er beregnet med en kundelevetid på 4 år (48 måneder) og omfatter:

•
•
•

Månedlig abonnementspris
Oprettelse
Eventuel rabat – f.eks. første måned gratis, eller første tre måneder til reduceret pris

Beregningen ser således ud:
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑟. 𝑚å𝑛𝑒𝑑 =

((𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠) + (𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡) + 𝑜𝑝𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒)
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑

I et eksempel, hvor abonnementsprisen er 299 kr. pr. måned, oprettelsesprisen 99 kr., og hvor første
måneds abonnementsbetaling er nedsat til 99 kr., er formlen:
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑟. 𝑚å𝑛𝑒𝑑 =

(299 ∗ 47) + (99 ∗ 1) + 99
48

Detailpriser for mobilt bredbånd er beregnet med samme formel, dog med en kundelevetid på 6
måneder, og eventuelle meromkostninger for eksempelvis leje af router m.m. er medtaget. Da historisk data ikke er tilgængelige, vises der ingen prisudvikling for mobilt bredbånd, men alene et øjebliksbillede pr. 1. halvår 2019.
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