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      København, 31. januar 2020 

Erhvervsstyrelsen       

Telemarked    

Att. Mette Mølsted  

(memokr@erst.dk og postmar@erst.dk) 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3 

Fastspeed har den 18. december 2019 modtaget henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med 
opfordring til senest 31. januar 2020 at komme med input og bemærkninger til Styrelsens udkast 
til produktmarkedsafgrænsning for marked 3 (engrosbredbåndsmarkedet). 

Fastspeeds input og bemærkninger fremsendes hermed.  

Det kan indledningsvist oplyses, at Fastspeed ikke har andre kommentarer til de fire specifikke 

spørgsmål, Styrelsen har ladet ”fremstille i grå bokse”, end den kommentar, der fremgår af vores 
punkt 4 nedenfor om de mulige indirekte effekter på priser og vilkår på marked 3b, som kan være 
afledt af muligheden for i stedet at gøre brug af en marked 3a løsning. 

Fastspeed har forstået det således, at produktmarkedsafgrænsningen vedr. marked 3 indgår i en 
proces, der i løbet af 2020 skal ende ud med, at Erhvervsstyrelsen kan træffe markedsafgørelse 
over for de(n) udbydere på engrosmarkedet, der kan udpeges som havende en stærk 
markedsposition (SMP-udbydere), således at disse/denne vil blive pålagt en eller flere forpligtelser, 
der skal imødegå identificerede konkurrenceproblemer.  

Vi har ligeledes forstået det således, at produktmarkedsafgrænsningen senere vil blive fulgt op af 
en geografisk markedsafgrænsning. Hertil ønsker Fastspeed at bemærke, at der qua 
omkostningsstrukturen ved udrulning af parallel infrastruktur vil gælde, at den udbyder, der har 

udrullet infrastruktur til de enkelte husstande reelt besidder en afgørende, stærk markedsposition, 
og at hver enkelt husstand reelt bør betragtes som sit eget, geografisk afgrænsede marked. 

I udkastet til produktmarkedsafgrænsning har Styrelsen i særlig grad vægtet problemstillingerne 
vedrørende det hensigtsmæssige i fremover, at 

- foretage en opdeling af marked 3 i et højkapacitetsmarked (3H) og et lavkapacitetsmarked 
(3L) og samtidigt undlade at foretage en opdeling i et centralt marked (3a) og et lokalt 
marked (3b) 

- opfatte markederne for bredbånd til organiserede kunder og individuelle kunder som to 
separate markeder 

1. Fastspeed er overordnet enig i Styrelsens betragtninger vedrørende det hensigtsmæssige i at 
foretage en opdeling i et højkapacitets marked (3H) og et lavkapacitetsmarked (3L).  

I den forbindelse har vi noteret os, at Styrelsen øverst på side 27 skriver, at ”det er således alene 
coax- og fiberbaserede bredbåndsteknologier, som Erhvervsstyrelsen vurderer at være input på 
højhastighedsmarkedet”.  

2. I tilknytning hertil oplyser Styrelsen endvidere, at det landsdækkende kobbernet (primært ejet 
af TDC) ikke vil blive opfattet som en del af marked 3H men som en del af marked 3L. Fastspeed 

finder denne inddeling relevant, og har ingen yderligere kommentarer hertil. 

3. Dernæst oplyser Styrelsen, at heller ikke de mobile bredbåndstjenester vurderes at skulle indgå 
i marked 3H, selv om disse tjenester med de kommende års udbygning af 5G netværkene vil 
komme til at kunne tilbyde væsentligt højere hastigheder end de nuværende mobile netværk.  

Fastspeed er enig i Styrelsens vurderinger af, at mobile bredbåndstjenester fortsat ikke i markant 
opfang i en årrække fremover kan betragtes som reelt substitutionsbare for de kabelbaserede 
højhastighedstjenester. De vil fortsat i langt højere grad være komplementære hertil. 
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4. Fastspeed er også overordnet enig i, at der ikke længere er den store synlige markedsmæssige 
effekt af at foretage en opdeling af marked 3 i et centralt og et lokalt marked, hvorfor det kan 

være relevant at undlade at gøre dette fremover.  

Men samtidigt vil Fastspeed gerne pege på, at tjenesteudbydernes muligheder for at vælge at 
basere deres udbud på engrosprodukter som fx lokal rå fiber eller lokal coax-access kombineret 
med egne tekniske løsninger til fremføring i ”de øvre” dele af nettet kan have haft indflydelse på 

priser og vilkår på de engrosprodukter, der tilbydes på det centrale marked. Dette forhold bør 
inddrages i efterfølgende vurderinger, når konkrete SMP-forpligtelser skal fastlægges. 

6. Til høringsudkastets kapitel 2.4 om organiserede og individuelle kunder, er Fastspeed 
opmærksom på, at den omhandlede problemstilling fokuserer på, om de organiserede kunder bør 
betragtes som et særskilt detailmarked. Vi har noteret os, at Styrelsen konkluderer, at dette ikke 
bør være tilfældet. Blandt begrundelserne herfor er, at der er tale om et meget heterogent 
marked, hvor de organiserede kunder varierer i forhold til bl.a. størrelse, ejerskab og binding til 
nuværende udbyder. Men også at de organiserede kunder efterspørger samme detailprodukter, 
som individuelle kunder. 

7. Fastspeed har noteret sig, at Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at kun et meget begrænset 
antal af de detailkunder, der er omfattet af definitionen på organiserede kunder, er dækket af 

egentlige kollektive aftaler. Som Styrelsen skriver nederst på side 30, er forholdet således, at 
”…størstedelen af de bredbåndsaftaler, som de organiserede kunder indgår, fungerer som en 
rammeaftale, som de enkelte kunder individuelt kan beslutte, om de vil gøre brug af eller ej”. 

Vi er enige i, at antallet af detailkunder, der er dækket af kollektive aftaler og dermed reelt 
tvunget til at aftage bredbånd, de ikke selv ønsker, ikke er meget stort. Dog er valgmuligheden for 
detailkunderne for højhastigheds-bredbånd oftest begrænset til én udbyder.  

8. Fastspeed er også enig i Styrelsens vurdering af, at omfanget af organiserede kunder, der har 
anskaffet udstyr til selv - eller sammen med andre organiserede kunder - at kunne forestå 
udbuddet af bredbånd på deres infrastrukturer ikke er markant, hvis omfanget skal vurderes på 
landsplan.  

Men Fastspeed vil gerne gøre opmærksom på, at omfanget over en årrække har været stigende, 
samt at de organiserede kunder med egne udbud har stor geografisk og markedsmæssig dækning 
både i centrale dele af de store danske byer (København, Århus og Odense) og i mange mindre 
provinsbyer.  

Samtidigt vil vi også pege på, at flere af de organiserede kunder, der også selv er udbydere, må 
forventes at være lige så lidt interesserede i at åbne deres net op for andre udbydere af bredbånd, 

som det hidtil har kunnet ses fra de større ejere af infrastruktur til bredbånd. 

9. For de tjenesteudbydere, der som Fastspeed baserer sit udbud af bredbånd på aftaler om 

benyttelse af andre ejeres infrastrukturer, er det helt afgørende, hvorledes de organiserede 
kunders rammeaftaler med andre udbydere er blevet indgået, og hvilket indhold, rammeaftalerne 
har.  

Ses der bort fra de organiserede kunder, der også selv er udbydere af bredbånd, vil det typisk 
gælde, at aftalerne om bredbåndsudbud er indgået mellem en organiseret kunde med en 
geografiske beskeden udstrækning og en af de få, men markant større infrastrukturejere, der ejer 
infrastrukturer mange steder i Danmark, og som samtidigt selv er udbydere af bredbånd på egne 
infrastrukturer. 

For størstedelen af disse aftaler gælder det, at der er tale om rammeaftaler, hvor det ofte vil 
gælde, at 

- den organiserede kunde ikke selv etablerer udstyr til produktion, drift og administration af 
udbud af bredbåndstjenester 

- den organiserede kunde udelukkende stiller kapacitet på sit net til rådighed for udbyderen 
af bredbånd, hvilket fx på coax-infrastrukturer sker ved at give udbyderen adgang til at 
bruge alle de relevante frekvenser 

- den store infrastrukturejer (og samtidig også udbyder af bredbånd) søger – og næsten 
altid har succes med – at få ene-adgang til at disponere over den del af kapaciteten på den 
organiserede kundes infrastruktur, der kan benyttes til bredbånd 
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- den store infrastrukturejer i tilfælde af behov for etablering af mere kapacitet på den 
organiserede kundes infrastruktur helt eller delvist afholder omkostninger forbundet 

hermed, og lader dette forhold indgå i forhandlingerne om rammeaftalens andre 
parametre, som fx aftaleperiode, detailpriser for slutkunderne og evt. betaling for 

benyttelsen af slutkundens infrastruktur 

- den store infrastrukturejer sikrer sig, at rammeaftalen om bredbånd indgår som en lille del 

af en væsentlig mere omfattende samarbejdsaftale med den organiserede kunde, hvori 
først og fremmest indgår aftale om levering af digitalt tv (DVB og IP-streaming) til 
slutkunderne på den organiserede kundes infrastruktur, men hvori også kan indgå forhold 
vedrørende drift og administration af den organiserede kundes infrastruktur 

En stor del af de indgåede rammeaftaler er derfor også kendetegnede ved, at den organiserede 
kunde ikke selv er i stand til at udbyde bredbånd til sine slutkunder, men helt har overladt dette til 
den store infrastrukturejer 

Selv om det nok endnu ikke er mange aftaler, der har fået det med, har der gennem de senere år 
dog været en tendens til, at flere organiserede kunder er lykkedes med at få betaling af ”fee” for 
brugen af infrastrukturen til bredbånd ind som et særskilt element i rammeaftalen. 

10. Rammeaftalerne er således reelt en markant sammenblanding af aftale-elementer om  

- samarbejde mellem to uafhængige infrastrukturejere om tilrådighedsstillelse af kapacitet, 
herunder  

o interconnect-vilkår mellem de to infrastrukturer,  

o eventuel medfinansiering af udbygning og opgradering af den organiserede kundes 
infrastruktur eller om delt ejerskab til komponenter i denne infrastruktur 

o ydelser vedr. drift af den organiserede kundes infrastruktur og administration af 
slutkunderelationer 

- vilkår for benyttelsen af den organiserede kundes infrastruktur, til henholdsvis  

o levering af digitalt tv 

o levering af bredbånd (og i nogle tilfælde også telefoni) 

11. Fastspeed deler Erhvervsstyrelsens opfattelse af, om det i forhold til de organiserede kunders 
indgåelse af aftaler med en af de store infrastrukturejere om leverance af bredbånd til den 
organiserede kundes slutkunder vil være korrekt at opfatte den organiserede kunde som udbyder 
af bredbånd frem for slutbruger.  

I realiteten udbyder den organiserede kunde ikke bredbånd til de tilsluttede slutbrugere, men 
tillader den store infrastrukturejer at gøre brug af den organiserede kundes infrastruktur til 

forsyning af den organiserede kundes slutbrugere med den store infrastrukturejers 
bredbåndsprodukter. 

12. For den store infrastrukturejer er der derfor også to meget forskellige og delvist modstridende 
mål med den samlede rammeaftale afhængigt af, om aftalen er en samarbejdsaftale (herunder 
interconnect aftale) eller en aftale om levering af bredbånd til slutkunderne. Mens aftalens 
elementer vedrørende infrastruktursamarbejdet gerne skulle lægge op til den størst mulige og 
mest effektive benyttelse af kapaciteten i den organiserede kundes infrastruktur, vil elementerne 
om den store infrastruktursejers egen udnyttelse af denne kapacitet til sine bredbåndstjenester 
søge at begrænse mulighederne for samtidig udnyttelse for andre udbydere end den store 

infrastrukturejer selv.  

13. Det er Fastspeeds vurdering, at hensynet til beskyttelse af den store infrastrukturejers egen 

bredbåndstjenester i hovedparten af de i dag indgåede rammeaftaler har vundet over målet om at 
forsøge at opnå den største og mest effektive udnyttelse af den organiserede kundes infrastruktur. 

En meget nærliggende løsning på dette problem kunne være at stille krav om, at der med respekt 
for ”vandtætte skotter” hos den store infrastrukturejer skal indgås to af hinanden helt uafhængige 
aftaler mellem de to parter.  

14. På side 34 under punkt 2.4.4.1 skriver Erhvervsstyrelsen ”…at netejerskab er en vigtig 
parameter, der styrker organiserede kunders købermagt. Men ejerskab til net/infrastruktur er 
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ifølge flere selskaber ikke entydigt”. Som eksempler herpå nævner Styrelsen, at ”…der nogle 
steder forekommer delt ejerskab, hvor bredbåndsudbyder ejer en del af frekvensbåndet i et coax-

net, som bruges til bredbånd, mens antenneforeningen ejer den øvrige del af anlægget”. Videre 
skriver Styrelsen, at ”..det er vanskeligt at konkludere noget entydigt på spørgsmålet om reelt 

eller de facto netejerskab.”  

Det fremgår videre øverst side 35, at det ved en eventuel skelnen mellem typer af organiserede 

kunder i forhold til et spørgsmål om eventuel købermagt ikke vil være ”… tilstrækkeligt at skelne 
mellem ejerskab eller ej, men også at vurdere, om en udbyder i praksis råder over et net uden at 
eje det.” 

Fastspeed er opmærksom på, at Erhvervsstyrelsens betragtninger vedrørende usikkerheden om 
mange organiserede kunders reelle ejerskab og dermed følgende reel fuld råderet over sine net og 
den kapacitet, der benyttes til bredbånd, i udkastet er medtaget i forhold til spørgsmålet om mulig 
købermagt.  

Men Fastspeed vil alligevel gerne pege på, at den helt samme usikkerhed kan gøres gældende 
vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt den organiserede kunde har reel mulighed for selv at tage 
stilling til, hvilke udbydere, der skal have adgang til at levere bredbånd på den organiserede 
kundes infrastruktur. 

16. Strukturen med meget omfattende rammeaftaler mellem de organiserede kunder og de store 
infrastrukturudbydere har eksisteret gennem mange år, hvorfor mange organiserede kunder med 

tiden reelt har afgivet en stor del af sin reelle råderet over sin bredbåndskapacitet til sin 
mangeårige samarbejdspartner. Som delvist nævnt overfor, kan råderettet bl.a. være reduceret 
gennem 

- manglende ejerskab til udstyr i nettet og/eller til brugen heraf 

- manglende ret til selv at disponere over hele eller størstedelen af den relevante kapacitet i 

nettet (frekvenserne i coaxnet) 

- bindingsperioder, der afgiver eneret på brugen af kapaciteten i nettet 

- finansieringsbistand med særlige tilbagebetalingsvilkår 

- bundling mellem de aftalte slutkundepriser for tv og bredbånd 

- krav om, at slutkunder kun kan få tv produkter fra den organiserede kundes net, hvis der 

også tegnes bredbåndsabonnement hos tv-udbyderen. 

 

Fastspeed står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer. 

 

Venlig hilsen 

 

Jens Raith 

Adm. direktør 


