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Høringssvar vedr. høring over udkast til 
produktmarkedsafgrænsning for marked 3

1. Generelle bemærkninger
Erhvervsstyrelsen har den 18. december sendt udkast til 
produktmarkedsafgrænsning for marked 3 i høring med frist 
den 31. januar 2020. 

Generelt støtter DI Digital udkastet til 
produktmarkedsafgrænsning og herunder, at man går fra 
marked 3a og 3b til en opdeling i henholdsvis høj og lav-
kapacitetsbredbånd. Det er rigtigt set med en sådan opdeling 
nu og giver en mere præcis opdeling af bredbåndsmarkedet 
ikke mindst i forhold til de konkurrencemæssige udfordringer, 
der er på markedet. 

DI Digital forventer, at denne opdeling efterfølgende vil kunne 
være med til at fremme konkurrencen på markedet. 
Konkurrencen vil kunne fremmes yderligere, hvis man også 
definerede organiserede kunder som et nyt marked 3O. 

2. Konkrete bemærkninger
Opdeling i nye typer af markeder:
Erhvervsstyrelsen lægger op til, at forlade de tidligere 
definitioner af markedet for at overgå til en opdeling med et 
marked 3L for kobberbaserede bredbånd og et marked 3H med 
coax og fiber. 

DI Digital skal medgive, at der knytter sig betydelige forskelle i 
kvalitet på netop denne opdeling af teknologier, hvorfor 
opdelingen giver god mening. Det er både hastigheden, men 
også andre kvalitetsmæssige karakteristika såsom latency, der 
gør, at fiber og coax udgør et marked for sig. 

Det er dog afgørende, at man stadig fastholder regulatorisk 
adgang til ubundtede produkter eller i alle fald så rå produkter 
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som muligt. Selvom det primært er BSA-produkter, der aftages, 
er retten til de ubundtede produkter disciplinerede for 
konkurrencen på BSA-markedet, fordi de ubundtede produkter 
skaber frihed for alternative operatører til selv at sammensætte 
produkter og for, at andre operatører kan etablere et 
konkurrerende engrosudbud. 

Mobil bredbånd 
DI Digital støtter, at mobil fortsat ikke udgør en del af det 
kommende marked 3L. Mobilt bredbånd betragtes generelt 
som et supplement. 

Fast trådløst bredbånd udgør en meget begrænset del af 
markedet, hvorfor det giver god mening ikke at medtage dette 
på marked 3L.  

Organiserede kunder
Ifølge retningslinjerne fra EU-Kommissionen skal man tage 
hensyn til konkurrencevilkårene på markedet, hvis et særligt 
marked skal udpeges. Og netop dette kriterium vurderes at 
være opfyldt til fulde på det organiserede marked. 

Som det fremgår af produktmarkedsafgrænsningen har 
foreninger med eget net en betydeligt købermagt. Men det 
gælder også for foreninger uden eget net. I og med at der kan 
laves endog meget lange bindingsperioder for 
rammekontrakter, er der netop økonomi i at skifte udbyder for 
en forening og dermed et stærkt forhandlingsmandat. Der er 
eksempler på bindingsperioder på op til 10 år. Sådanne lange 
perioder kan desuden kobles med opgradering af net. Der er 
konkrete eksempler på, at sådanne bindingsperioder muliggør 
en opgradering til docsis 3.1 betalt af udbyderen.  

Styrelsen gør desuden opmærksom på foreninger med LAN, 
dvs. PDS-løsninger. Her er der tale om et helt andet produkt og 
standard, som man ikke normalt udbyder til privatkunder. Dvs. 
de organiserede kunder har adgang til andre teknologier end 
resten af markedet. 

Det medgives, at der er forskelle på de forskellige grupper på 
det organiserede marked. Men samlet set er organiserede 
kunder generelt markant anderledes end privatkundemarkedet 
og bør behandles som et separat marked. Det understøttes 
videre af, at der faktisk er tale om et stort marked. 

Udbyderbegrebet
DI Digital vurderer, at større foreninger på det organiserede 
marked bør betragtes som udbydere. Det gælder navnlig hvor 
de ejer eget net. Flere af sådanne foreninger har endvidere 
indgået i bredbåndspuljen, hvorfor de jo er parate til at 
udbrede deres net yderligere, og dermed udbyder deres 
tjenester til en ikke på forhånd defineret gruppe af forbrugere, 
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som er et væsentligt kriterium i udbudsbegrebet. Man kan fint 
sætte en grænseværdi for, hvornår en forening med eget net 
bliver udbyder, men grundlæggende bør begrebet kunne 
omfatte en række af de store foreninger på det organiserede 
marked. 

3. Afsluttende
Der er en nær sammenhæng mellem 
produktmarkedsafgrænsningen og den geografiske 
afgrænsning. I forhold til den geografiske afgrænsning kan det 
være relevant at se på muligheden for at afgrænse markedet 
helt ned på husstandsniveau for at få et retvisende billede over 
konkurrencesituationen. Vi håber på at se denne mulighed i en 
kommende høring over den geografiske afgræsning, inden der 
træffes afgørelser. 
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