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Nuudays bemærkninger til Erhvervsstyrelsens høring over produkt-
markedsafgrænsningen på marked 3 
 
Nuuday har modtaget Erhvervsstyrelsens udkast til produktmarkedsafgræns-
ning på marked 3 af 18. december 2019 i høring. Nuuday og TDC NET vil som 
følge af den juridiske opsplitning i TDC Group afgive særskilte høringssvar.  
 
Nuudays bemærkninger fremgår nedenfor. 
 
1. Opdeling af engros- og detailmarkederne i lav- og højkapacitet 
Nuuday er enig i den foreslåede opdeling af engros- og detailmarkederne i lav- 
og højkapacitet, herunder at sondringen mellem markederne bør være plat-
formsbaseret, så kobber indplaceres på lavkapacitetsmarkedet mens coax og 
fiber er på højkapacitetsmarkedet.  
 
2. Mobiliteten i lavkapacitetssegmentet 
Nuuday er ikke enig med Erhvervsstyrelsen i den fremsatte hypotese om, at 
der er tegn på, at lavkapacitetssegmentet er mindre mobilt end højkapacitets-
segmentet. Det er uklart for Nuuday, hvordan styrelsen med baggrund i et 
faldende kundeantal i lavkapacitetssegmentet teoretisk kan konkludere, at der 
foreligger manglende prisfølsomhed – uagtet om prisen går op eller ned. Sty-
relsen synes i den forbindelse at have et for ensidigt fokus på graden af migra-
tion til højkapacitetsmarkedet som proxy for prisfølsomhed. 
 
Det er derimod Nuudays opfattelse, at kunderne på lavkapacitetssegmentet er 
prisfølsomme. Hvis Erhvervsstyrelsen har behov for en analyse af, hvorvidt 
dette konkret er tilfældet, så kan styrelsen fx undersøge prisforskellene og kun-
debevægelserne mellem udbydere på lavkapacitetsmarkedet, således at ana-
lysen ikke forstyrres af faktorer såsom ændringer i efterspørgselsbehov, om-
kostningsniveauer eller konkurrencesituationen. 
 
3. Lokal og central adgang på samme marked 
Nuuday er enig i, at der ikke er behov for at videreføre den nuværende opdeling 
af engrosmarkederne i henholdsvis lokal og central adgang med den nuvæ-
rende konkurrencesituation på de to delmarkeder.  
 
Det er dog vigtigt, at Erhvervsstyrelsen uanset en sammenlægning af marked 
3a og 3b fortsat har mulighed for at regulere rå adgang, hvis en given SMP-



 

 

2 udbyders BSA-produkt ikke tilbydes med de tekniske egenskaber, frihedsgra-
der og vilkår, som giver et forretningsmæssigt grundlag for bl.a. at kunne ud-
byde de meget høje hastigheder. 
 
4. Opdeling i organiserede og individuelle kunder 
Som det fremgår af TDC’s høringssvar 28. august 2019, er det Nuuday’s opfat-
telse, at de kollektivt organiserede kunder, som ejer egen infrastruktur, skal 
opfattes som udbydere på engrosmarkedet. Det skyldes, at foreninger med 
egen infrastruktur har mulighed for selv at vælge, hvem foreningerne ønsker 
at stille deres infrastruktur til rådighed for, og der udspiller sig en reel konkur-
rence herom i forbindelse med aftaleophør. 
 
Hvis det vurderes, at der er behov for at udstrække SMP-reguleringen til også 
at dække kollektivt organiserede kunder, er det efter Nuuday’s vurdering afgø-
rende, at reguleringen bliver ensartet, således at det ikke blot er de foreninger, 
som har en aftalemæssig relation til Nuuday, som er omfattet af en evt. regu-
lering, men tillige de foreninger, som har en aftalemæssig relation til øvrige 
SMP-udbydere, herunder ikke mindst Norlys.  
 
Nuuday finder derudover grund til at påpege, at Erhvervsstyrelsen ikke ses at 
have foretaget en tilstrækkelig analyse med henblik på at vurdere, om der er 
tale om særskilte engros- og/eller detailmarkeder for organiserede kunder. 
 
I den forbindelse skal særligt fremhæves, at den af Erhvervsstyrelsen anvendte 
analysemetode i afsnit 2.4.3.1 til at identificere, hvorvidt organiserede kunder 
er i besiddelse af købermagt, ikke forekommer at være korrekt.  
 
Erhvervsstyrelsen indleder således (korrekt) afsnittet med at konstatere, at 
visse organiserede kunder kan opnå besparelser i forhold til individuelle kunder. 
I forlængelse heraf konstateres det, at YouSee i udgangspunktet yder ca. 15 
pct. rabat på foreningsbredbånd sammenlignet med YouSee’s priser til indivi-
duelle kunder. 
 
På trods af disse forhold konkluderer Erhvervsstyrelsen, at organiserede kunder 
ikke er i stand til at opnå specielt fordelagtige priser, idet styrelsen har identi-
ficeret, at andre udbydere af bredbånd har priser på markedet generelt, som 
er lavere end YouSee’s priser til foreninger. Dette er ikke den rette sammen-
ligning. 
 
Erhvervsstyrelsen bør i stedet foretage en analyse af, hvorvidt de udbydere 
(YouSee, Stofa mv.), som står for en væsentlig del af afsætningen til organi-
serede kunder, tilbyder lavere priser til deres organiserede kunder end til deres 
individuelle kunder.  
 
I den forbindelse skal Nuuday henvise til, at Erhvervsstyrelsen på side 33 peger 
på, at mindsteprisen i 2019 var 235 kr. for et coax-abonnement på 100 mbit/s, 
men det fremgår ikke, om dette er et produkt, som rent faktisk bliver afsat (i 
betydende omfang) til organiserede kunder. Såfremt dette ikke er tilfældet, er 
det næppe relevant at inddrage det pågældende produkt i sammenligningen, 
da den manglende afsætning er tegn på manglende efterspørgselssubstitution 
– uanset en evt. lav pris. Det kan muligvis have sammenhæng med kvalitets-
forskelle i produktet, fx CPE-udstyr, support, mulighed for fysisk betjening i 
butikker mv. 
 
Endvidere peger Erhvervsstyrelsen på side 33 selv på det forhold, at organise-
rede kunder ofte aftager andre produkter – der også indebærer en betydeligt 
lavere prissætning – end de produkter, som individuelle kunder aftager: 
 

”På et område har Erhvervsstyrelsen set, at organiserede kunder opnår be-
tydeligt lavere detailpriser, end hvad der ellers ses på markedet. Det drejer 
sig om en række organiserede kunder, der får leveret bredbånd via LAN-



 

 

3 abonnementer. Prisen pr. måned for et højhastighedsabonnement kan være 
så lav som 68 kr. og er ofte under 150 kr./måned. Organiserede kunder, 
der opnår disse lave priser, ejer dog selv den interne kabling og har selv 
betalt et væsentligt engangsbeløb for at etablere nettet i ejendommen. De 
månedlige abonnementspriser kan af denne grund ikke direkte sammenlig-
nes med andre priser, hvor man ikke skal betale et større engangsbeløb for 
at få etableret en forbindelse. Det er derfor vanskeligt at sige, om pri-
serne er udtryk for købermagt.” (Nuuday’s fremhævning). 
 

Eftersom forskelle i produkttype og priser er to af de primære faktorer ved en 
vurdering af, om der kan afgrænses særskilte produktmarkeder, peger oven-
stående forhold entydigt i retning af et særskilt detailmarked for organiserede 
kunder for så vidt angår de nævnte LAN-abonnementer. 
 
Det er i den forbindelse ikke et krav i forbindelse med en markedsafgrænsning, 
at de anderledes produkter og (lavere) priser er fremkommet som følge af de 
organiserede kunders købermagt. Det er tilstrækkeligt, at der objektivt set kan 
konstateres betydelige forskelle mellem organiserede og individuelle kunder i 
form af de produkter og priser, som afsættes.  
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