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TDC NET’s høringssvar til Erhvervsstyrelsens udkast til produktmarkedsafgrænsning for mar-
ked 3 
TDC NET har modtaget Erhvervsstyrelsens udkast til produktmarkedsafgrænsning af 18. december 
2019 i høring. TDC NET og Nuuday vil som følge af den juridiske opsplitning i TDC Group afgive 
selvstændigt høringssvar. TDC NET’s bemærkninger fremgår nedenfor. 
 
Indledningsvist skal TDC NET bemærke, at TDC NET også gerne vil have en mulighed for at kom-
mentere på et samlet udkast til markedsafgrænsning og udpegning af operatører med stærk mar-
kedsposition før der foreligger udkast til evt. forpligtelser, dvs. en markedsafgrænsning indbefattende 
både produktmarked og geografisk marked. Det skyldes, at der godt kan være forhold ved produkt-
markedet, som isoleret set kan give mening, men som efterfølgende viser sig ikke at harmonere med 
den geografiske afgrænsning.  

 
1. Opdeling af engros- og detailmarkederne i lav- og højkapacitet 
TDC NET er enig i, at der bør foretages en opdeling af engros- og detailmarkederne i henholdsvis ét 
marked for lavkapacitet og ét for højkapacitet. TDC NET er også enig i, at der bør anvendes en plat-
formsmæssig tilgang i forbindelse med grænsedragningen, således at kobber indgår på lavkapaci-
tetsmarkedet, hvorimod coax og fiber indgår på højkapacitetsmarkedet. Der henvises også til TDC’s 
høringssvar af 1. februar 2019 og 28. august 2019. 
 
TDC NET har til trods herfor fundet anledning til at gøre en række bemærkninger (som imidlertid ikke 
ændrer på, at TDC NET som nævnt er enig i ovennævnte hovedkonklusioner): 
 
Ad. Karakteriseringen af dynamikkerne på lavkapacitetsmarkedet: 
Erhvervsstyrelsen fremfører på side 24 en hypotese om, at ”lavkapacitetssegmentet er et mindre mo-
bilt segment end højkapacitetskundesegmentet”, og at det er ”Erhvervsstyrelsens vurdering, at detail-
priserne ikke er den væsentligste og mest afgørende parameter for detailkundernes efterspørgsel”.   
 
Erhvervsstyrelsen peger i den forbindelse på, at priserne er steget for kobber-baserede produkter. 
Men som Styrelsen også påpeger på side 12, er ”udviklingen i detailpriser på bredbånd gennem de 
seneste to år ikke entydig”. Der er kun fundet en ”svag tendens til, at højhastighedsabonnementer er 
faldet i pris, mens priserne på kobberbaserede abonnementer har været stigende”, mens det over-
ordnet ”er vanskeligt at identificere en entydig udvikling i priserne på detailmarkedet, hvorfor det sam-
tidig er vanskeligt at foretage klare vurderinger ud fra denne udvikling”. 
 
Det er TDC NET’s opfattelse, at Erhvervsstyrelsen ikke har belæg for en konklusion om, at forbru-
gerne på lavkapacitetsmarkedet skulle være mindre mobile eller prisfølsomme, idet styrelsen ikke ses 
at have forsøgt at be- eller afkræfte sin hypotese via en egentlig undersøgelse af kundernes skiftead-
færd. 
 
TDC NET finder heller ikke i udkastet belæg for Erhvervsstyrelsens opfattelse af detailmarkedet for 
bredbåndstjenester som forholdsvis uigennemskueligt. Der er ikke fremlagt nogen empirisk data (fx 
forbrugerundersøgelser eller markedsresearch) med henblik på at understøtte denne opfattelse. 
Langt de fleste detailudbydere markedsfører abonnementer med en specificeret download- og 
upload-hastighed og en månedlig abonnementspris, hvilket ikke virker uoverskueligt at sammenligne. 
Samtidig giver Energistyrelsens ’Tjek dit net’-hjemmeside alle forbrugere en nem mulighed for at få 
et hurtigt overblik over hvilke udbydere, der kan vælges mellem på en given adresse, og der findes 
adskillige kommercielle hjemmesider, som sammenligner priser og hastigheder som fx www.billig-
bredbånd.nu, www.tjekbredbånd.dk eller www.samlino.dk. 
 
 

mailto:postmar@erst.dk
http://www.billig-bredbånd.nu/
http://www.billig-bredbånd.nu/
http://www.tjekbredbånd.dk/
http://www.samlino.dk/
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I den forbindelse skal TDC NET henvise til, at der i disse år sker en stor afgang fra lavkapacitetsmar-
kedet, i året til dec. 2017 faldt antallet DSL-kunder hos TDC NET med 8,4%, i 2018 var faldet 10,4% 
og i 2019 var faldet steget til 12,7%1. Det tyder på, at kunderne på lavkapacitetsmarkedet har både 
vilje og evne til løbende at overveje deres abonnement, herunder et evt. skifte til et højkapacitetspro-
dukt.  
 
Markedstendenserne viser med andre ord, at der foreligger en stor grad af migration fra lavkapaci-
tetsmarkedet til højkapacitetsmarkedet (ligesom man kender det fra fastnet og mobilmarkedet, hvor 
kunderne migrerer fra førstnævnte til sidstnævnte marked). Bevægelsen gælder imidlertid ikke den 
modsatte vej – og derfor er den foreslåede markedsmæssige opdeling i lav- og højkapacitet korrekt 
– idet forbrugere, som har behov for et højkapacitetsprodukt eller er blevet vandt til den højere kapa-
citet, selvsagt ikke anser et lavkapacitetsprodukt som en relevant erstatning. Dette harmonerer også 
med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurderinger i Norlys-afgørelsen, jf. dennes pkt. 449-450 
gengivet nedenfor. 
 
Selvom prisen er steget på kobberbaserede bredbåndsprodukter – og det modsatte er tilfældet for 
højkapacitetsprodukter – er der fortsat typisk en forskel i pris. I det omfang forbrugerne ikke oplever 
et behov for højere båndbredde, kan det således være udtryk for en rationel beslutning at fortsætte 
med sit lavkapacitetsprodukt – også uden at det betyder, at forbrugerne ikke løbende afsøger marke-
det og er villige til at skifte, hvis de kan få et produkt, som dækker deres behov, og samtidigt opnå en 
besparelse. Omvendt er denne kategori af forbrugere ikke nødvendigvis motiverede for at skifte til et 
dyrere produkt, så længe deres behov kan opfyldes på deres eksisterende produkt. 
 
Det forhold, at forbrugerne migrerer til højkapacitetsmarkedet i takt med, at deres behov ikke længere 
kan imødekommes på lavkapacitetsmarkedet, harmonerer også med Konkurrence- og Forbrugersty-
relsens analyse i Norlys-afgørelsen: 

 
”(449) Det er styrelsens vurdering, at udviklingen på bredbåndsmarkedet skyldes, at kundernes 
behov for en hurtig og stabil internetforbindelse har drevet kunderne over mod de typer af infra-
struktur, som kan levere hurtige stabile forbindelser. Det er styrelsens vurdering, at forbrugernes 
bevægelse bort fra kobberplatformen over mod coax- og fiber er et udtryk for migration og ikke 
substitution. Bredbåndsmarkederne undergår en udvikling over tid, som i høj grad er uafhængig 
af priserne på markederne. Kundernes vaner (fx streaming og gaming) ændres over tid, og den 
teknologiske udvikling har åbnet nye muligheder for bredbåndsforbindelser. Det er således na-
turligt, at kunderne over tid migrerer over på den type infrastruktur, som bedst er afstemt 
med husstandens behov. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for, at kunderne vil substituere 
en bredbåndsforbindelse på fiber/coax med en bredbåndsforbindelse på kobber, hvis prisen på 
bredbåndsforbindelser på fiber/coax stiger. 
 
(450) Udviklingen på bredbåndsmarkedet og kundernes modvilje mod at skifte tilbage til en billi-
gere men langsommere forbindelse, når først de har fået hurtigere bredbånd på fiber/coax jf. ne-
denfor, harmonerer med en udvikling, som skyldes, at kunderne migrerer fra en langsommere 
infrastruktur, som ikke længere kan følge med kundernes brug af internettet, mod de nyere 
typer højhastighedsinfrastruktur, som i stigende grad bliver tilgængelig på flere og flere private 
adresser.” (TDC NET’s fremhævninger). 

 
Det forhold, at kunderne migrerer fra lav- til højkapacitetsmarkedet, viser med andre ord, at højkapa-
citetsmarkedet lægger et vist konkurrencemæssigt pres på lavkapacitetsmarkedet, som alt andet lige 
vil begrænse udbydere på lavkapacitetsmarkedet i forhold til både produktudbud og prissætning. 
 
Ad. Relevansen af Norlys-afgørelsen: 
TDC NET opfatter, at Erhvervsstyrelsen med følgende bemærkning på side 27 vurderer, at de mar-
kedsafgrænsninger, som er foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens i Norlys-afgørelsen, 
kun delvist er relevante for Erhvervsstyrelsens arbejde med markedsafgrænsningerne på marked 3:  

 
”Hensigten med Erhvervsstyrelsens og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens produktmarkedsaf-
grænsning er forskellig, da der i fusionsafgørelsen tages stilling til, om konkurrencen på bred-
båndsmarkedet vil blive hæmmet af fusionen mellem de to energiselskaber, mens Erhvervssty-
relsen produktmarkedsafgrænsning ligger til grund for markedsanalysen, som skal identificere 
eventuelle konkurrenceproblemer.” (TDC NET’s understregning). 

 
TDC NET er ikke enig i, at hensigten med en markedsafgrænsning varierer afhængigt af hverken 
myndighed eller kontekst. Hensigten med at foretage en markedsafgrænsning er således i alle tilfælde 
at fastlægge, hvilke produkter – og dermed aktører – som er i indbyrdes konkurrence. Metoden herfor 

 
1 Kilde: Energistyrelsens telestatistik for 2017 og 2018, og TDC NET interne tal for 2019. 
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er beskrevet i Kommissionens markedsafgrænsningsmeddelelse2 (hvortil også SMP Guidelines3 hen-
viser, jf. dennes betragtning 9), og metoden vil altid være den samme – uanset om der er tale om en 
fusions- eller håndhævelsessag efter konkurrenceloven eller en markedsafgørelse efter teleloven. 
 
Den kontekst, hvori markedsafgrænsningen indgår, kan alene have betydning for, i hvilken grad der 
er behov for at konkludere endeligt på (alle aspekter af) afgrænsningen, men det har ikke noget at 
gøre med hensigten – eller metoden – der som nævnt i alle tilfælde vil være den samme. 
 
Ad. fiber-LAN: 
TDC NET hæfter sig ved, at Erhvervsstyrelsen på side 30 i afsnit 2.4 omhandlende en evt. segmen-
tering af højkapacitetsmarkedet i hhv. organiserede og individuelle kunder tilsyneladende antager, at 
fiber-LAN er en del af højkapacitetsmarkedet: 

 
”Organiserede kunder findes på coax- og fibernet, herunder fiber-LAN, og disse kunder vil derfor 
være detailkunder på højkapacitetsmarkedet, som det er defineret ovenfor.” (TDC NET’s under-
stregning). 

 
TDC NET kan imidlertid ikke se, at spørgsmålet rent faktisk er behandlet under det forudgående afsnit 
2.3.2, som ellers netop vedrører hvilke bredbåndsteknologier, der indgår på højkapacitetsmarkedet.  
 
Som det også fremgår af TDC’s høringssvar af 1. februar 2019 støtter TDC NET, at fiber-LAN indgår 
på højkapacitetsmarkedet, herunder i forbindelse med opgørelsen af markedsandele. 
 
2. Lokal og central adgang på samme engrosmarked 
TDC NET er enig i, at der ikke er behov for at videreføre den nuværende opdeling af engrosmarke-
derne i henholdsvis lokal og central adgang. 
 
3. Organiserede kunder som slutbrugere  
I forlængelse af TDC’s høringssvar 28. august 2019, er det fortsat TDC NETs opfattelse, at de kollek-
tivt organiserede kunder, som ejer egen infrastruktur, skal opfattes som udbydere på engrosmarkedet. 
 
I afsnit 2.4.5 fremgår det, at de fleste organiserede kunder efter Erhvervsstyrelsens opfattelse skal 
opfattes som slutbrugere. Under henvisning til TDC’s høringssvar af 28. august 2019 er det modsat 
TDC NET’s vurdering, at organiserede kunder med egen infrastruktur skal opfattes som udbydere.  
 
TDC NET skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at en definition af en forening som slutbruger 
gør, at den forbindelse, der forbinder distributionsnettet i foreningen med omverdenen rent formelt 
bliver en acces-linje og ikke en backhaul- eller transportforbindelse. Hvis den leveres af en udbyder 
med SMP i området, vil den derfor være omfattet af fx prisloftet. En engroskunde vil således have 
mulighed for at købe en linje til en reguleret pris af SMP-udbyderen, hvorefter engroskunden kan 
sælge denne som en transportlinje til foreningen. 
 
TDC NET skal på den baggrund opfordre til, at Erhvervsstyrelsen præciserer, at en forening, som 
ikke opfylder kriterierne i udbyderbegrebet, ikke skal anses som en ”slutbruger” men i stedet for en 
”sammenslutning af slutbrugere”, således at acces-linjen fortsat er den sidste del af distributionsnettet 
ud til den egentlige slutbruger (medlemmet af foreningen). Med andre ord skal det sikres, at forenin-
gens infrastruktur skal anses som et acces-net, som SMP-udbyderen evt. råder over, hvorved trans-
porten frem til foreningens net ikke skal anses for at være en acces-line og dermed heller ikke omfattet 
af prisregulering.  
 
4. Svar på Erhvervsstyrelsens spørgsmål  
I det følgende fremgår TDC NET’s svar på de af Erhvervsstyrelsen stillede spørgsmål, og som frem-
går af boks 2-5.  
 
Boks 2: Principielt burde faste trådløse net inkluderes på lavkapacitetsmarkedet. I de tilfælde, hvor 
en husstand er dækket af et fast trådløst net og har fået etableret en forbindelse, eventuelt med en 
ekstern antenne, bliver signalet ikke påvirket af ændringer i afstand til basestation eller andre af de 
nævnte faktorer. Påvirkningerne, der nævnes, har således samme karakter som den påvirkning, som 
afstanden mellem slutbruger og central eller FiP har på en kobberbaseret forbindelse. 
 
Boks 3: TDC NET er enig med Erhvervsstyrelsen i, at produktet Uncontended VULA med POI0 ad-
gang adskiller sig markant mindre fra Contended VULA end rå kobber adskiller sig fra BSA. Hvor Rå 
kobber i ét fysisk interface kun giver adgang til én slutbruger, giver både BSA, Contended VULA og 
Uncontended VULA adgang til en flerhed af kunder, og kun ved brug af rå kobber skal engroskunden 
investere i egen DSLAM.  
 

 
2 Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med 
Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03). 
3 Kommissionens meddelelse af 26. april 2018 om retningslinjer for markedsanalyse og vurdering af stærk mar-
kedsposition efter EU’s regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (2018/C 159/01). 
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Boks 4: TDC NET er enig med Erhvervsstyrelsen i, at det i fibernet er muligt at konstruere mere 
centralt opsamlede engrosprodukter, der giver muligheder for andre bredbåndsudbydere svarende til 
dem, der opnås ved adgang til rå fiber. S 
 
Boks 5 (fejlagtigt angivet som boks 4): TDC NET er enig i, at coax-baserede forbindelser på nuvæ-
rende tidspunkt kan inkluderes på et højkapacitetsmarked. For coax-forbindelser vil markedet dog 
kun omfatte centralt opsamlede produkter, idet det ikke er teknisk og kommercielt realistisk at tilveje-
bringe lokalt opsamlede produkter. Uanset om de skulle tilvejebringes som fysisk eller virtuel adgang 
ville det kræve en omstrukturering af coaxnettet, der stort set svarer til en nybygning, og hvor coax-
teknologiens styrke i en træstruktur ville være ringe udnyttet. 
 
Eftersom coax BSA tilbyder kapacitet og kvalitet, der matcher fiber BSA, er TDC NET enig i, at pro-

dukterne kan inkluderes på et samlet højkapacitetsmarked. 

5. Øvrige bemærkninger 
I det følgende fremgår TDC NET’s øvrige bemærkninger, som primært er af faktuelt korrigerende eller 
præciserende karakter: 

 
(i) Afsnit 1.1: Det er anført på side 4, at: ”Kobbernettet er løbende blevet opgraderet til at kunne 

levere de båndbredder, der efterspørges i markedet. I de seneste år har dette billede dog 
ændret sig. TDC NET har valgt ikke at foretage yderligere opgraderinger af kobbernettet, 
som således må forventes at have nået sin maksimale ydeevne. Styrelsens rapport fra juni 
2019 om udviklingen på detailmarkedet viser, at der er opstået en signifikant forskel mellem 
de båndbredder, der afsættes i kobbernettet i forhold til afsætningen i fiber- og coaxnet.” 

 
TDC NET er som nævnt enig i, at der kan afgrænses særskilte markeder for henholdsvis 
lav- og højkapacitetsbredbånd, og at dette skel også kan aflæses i forskelle i båndbredder, 
som afsættes på de to markeder.  TDC NET skal dog for fuldstændighedens skyld bemærke, 
at TDC NET i et vist omfang investerer i at øge kobbernettest ydeevne. Således er VPLUS-
teknologien taget i brug, hvilket giver mulighed for båndbredder op til 300Mbit/s uden brug 
af pair bonding på korte abonnentlinjer. TDC planlægger ikke yderligere opgradering til 
VPLUS udover de 29.000 adresser, som er nævnt i nr. (iii) nedenfor. Desuden fortsætter 
TDC NET med at gennemføre en deshaping af fremskudte indkoblingspunkter med henblik 
på at tilbyde højere båndbredder på de linjer, der ellers har det laveste båndbreddepotenti-
ale, fx fra 5 til 10 mbit/s, dog maksimalt op til 20 mbit/s, i det omfang nedkobling af rå kobber 
åbner for muligheden for deshaping.  
 

(ii) Afsnit 2.2.2: I Boks 1 giver Erhvervsstyrelsen en pædagogisk fremstilling af kvalitetsmålene 

Latency, Jitter og Packet Loss. TDC NET kan imidlertid konstatere, at disse kvalitetsmål ikke 

anvendes efterfølgende (trods repetition på side 25). Det er i stedet den tilbudte båndbredde, 

som styrelsen i praksis vurderer ’kvaliteten’ ud fra. Det er ligeledes TDC NET’s opfattelse, at 

disse kvalitetsmål ikke er knyttet til accessdelen af forbindelserne (som marked 3 vedrører), 

men relateret til transport og routning af bredbåndstrafikken i core-nettet. Det giver derfor 

ikke mening at anvende disse kvalitetsmål på accessmarkedet og TDC NET skal derfor fo-

reslå, at afsnit 2.2.2 udgår.  

Som forklaring på latency er figur b i øvrigt misvisende. I stedet skulle latency være vist ved 

pakker, der modtages med samme afstand som i figur a, men hvor den første pakke, og 

dermed alle pakker, ankommer senere end vist på figur a. 

 

(iii) Afsnit 2.2.3: Oversigten over mulige hastigheder i kobbernettet og beskrivelsen af kobber-

nettets ydeevne, beskriver situationen i 2018 og dermed før TDC NET i november 2019 

lancerede bredbåndsacces baseret på VPLUS teknologien. I 2018 var hastigheder over 

100Mbit/s kun mulige ved brug af pairbonding. Men VPLUS-teknologi tilbydes op til 

300Mbit/s download på de korteste linjer uden brug af pairbonding. Da det imidlertid kun er 

på de korteste linjer, er det kun ca. 8.000 adresser, der kan tilbydes denne båndbredde, men 

ca. 29.000 adresser kan tilbydes båndbredde på 150Mbit/s eller mere på ét kobberpar.  

 
(iv) Afsnit 2.2.4.1: Båndbredden i Coax-net med Docsis 3.1-standard er ikke begrænset til 1 

Gbit/s men kan teknisk levere op til 2,5Gbit/s. Båndbredder over 1Gbit/s tilbydes dog ikke i 

Danmark på nuværende tidspunkt, bl.a. på grund af, at de modemmer, der anvendes, højst 

understøtter 1Gbit/s. 

 
(v) Afsnit 2.2.5.1: I dette afsnit introduceres begrebet Active Optical Network (AON) som en 

punkt-til-multipunkt netværk og dermed som et alternativ til Punkt-til-Punkt netværk. AON er 

imidlertid et netværk, hvor der etableres Punkt-til-Punkt fiberforbindelse mellem switch og 

slutbruger, mens PON er netværk, hvor den optiske forbindelse mellem switch og slutbru-

gere er etableret som en Punkt-til-Multipunkt struktur, ved at anvende optiske splittere i net-

tet. 
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For tabel 5 gælder det, som for tabel 4, at båndbreddebegrænsningerne ikke er forårsaget 
af begrænsninger i accessinfrastruktur eller teknologi, men skyldes begrænsninger i swit-
ches, i backhaul-forbindelser og i core-net, i modsætning til de begrænsninger for kobberin-
frastrukturen, der er vist i tabel 3. 

 
(vi) Afsnit 3.2.3.1: I afsnittet skriver Erhvervsstyrelsen ”I forhold til det traditionelle BSA-produkt 

giver contended VULA engroskunden flere frihedsgrader”. Det er korrekt, at ved konstrukti-

onen af TDC NET’s VULA produkter blev de konstrueret med øget transparens og med ad-

ministrative værktøjer, der gav engroskunden væsentligt flere frihedsgrader end dem, der 

indtil da blev tilbudt på BSA. TDC NET stiller imidlertid de samme muligheder til rådighed på 

BSA i dag. 

 
(vii) Afsnit 3.2.4.1: Note 4 kunne give det indtryk, at modem/router betragtes som en del af en-

grosproduktet på marked 3b (Contended VULA/BSA), men det er ikke tilfældet. CPE indgår 

ikke i engrosproduktet. 
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