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Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3 

 

Telenor har med mail af 18. december 2019 modtaget Erhvervsstyrelsens udkast til 

produktmarkedsafgrænsning for marked 3.  

 

Telenor er enig i Erhvervsstyrelsens vurdering om, at der reelt ikke længere findes grundlag 

for at opdele markedet ud fra, hvor i nettet, der er adgang til afhentning af datatrafik (lokal 

hhv. central netadgang). Der ses således ikke længere at være reelle forskelle i de 

produkter, som detailkunderne aftager, uanset om det pågældende bredbåndsprodukt er 

baseret på ubundtet adgang til rå fiber eller - kobber eller om der er tale om adgang til 

mere virtuelle engrosprodukter afhentet centralt i nettet.  

 

Telenor er derudover enig i Erhvervsstyrelsens vurdering af, at det fremadrettet er mere 

nærliggende at afgrænse detail og engrosmarkedet ud fra, hvilken type infrastruktur, som 

de pågældende bredbåndsprodukter er baseret på i accessledet (kobber, fiber eller coax). 

Det bør således spille ind her, at de reelle produktforskelle, der opleves af kunderne på 

detailmarkedet, er baseret på de markante kvalitetsmæssige forskelle, der er mellem hhv. 

kobberinfrastruktur og coax-og fiber infrastruktur. Telenor kan bekræfte Erhvervsstyrelsens 

beskrivelse af, hvad der udgør disse forskelle, herunder downloadhastighed, 

uploadhastighed, latency, jitter og packet loss. Disse forskelle må klart forventes at blive 

træde yderligere frem, efterhånden som forbrugernes behov udvikler sig.      

 

Telenor bakker derfor op om Erhvervsstyrelsens valg af ændret 

produktmarkedsafgrænsning, således at marked 3 fremadrettet opsplittes i hhv. et 

lavkapacitetsmarked samt et højkapacitets marked.  
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Som det fremgår af Erhvervsstyrelsens udkast, så understøttes Erhvervsstyrelsens 

vurdering i øvrigt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilgang til markedsafgrænsning, 

som den senest er anvendt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse i forbindelse 

med fusionen mellem selskaberne SE og Eniig. Væsentligt i denne sammenhæng er særligt 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering om utilstrækkelig efterspørgselssubstitution 

mellem bredbånd leveret via fiber og coax hhv. leveret via kobber, hvorved de pågældende 

infrastrukturer vurderes at tilhøre separate produktmarkeder. 

 

For så vidt angår Erhvervsstyrelsens vurderinger på siderne 27-30 om mobilt bredbånd som 

substitut for de kablede bredbåndsforbindelser, så er Telenor enig i Erhvervsstyrelsens 

analyse og konklusioner om at der ikke ses at være en sådan substitutionsmæssig 

sammenhæng, at man kan lade mobilt bredbånd indgå på samme produktmarked som 

nogle af de nævnte fastnet infrastrukturer kobber, coax eller fiber. Telenor kan fuldt ud 

bekræfte Erhvervsstyrelsens betragtninger herom i ”boks 2” på side 30. Telenor ser ikke, 

hverken teknisk eller markedsmæssigt, at den mobilt baserede bredbånd i større skala kan 

udgøre et brugbart alternativ for den fastnet baserede bredbånd, når der henses til en 

række faktorer såsom begrænsninger i kapacitet i mobilnettet, jf. også Erhvervsstyrelsens 

bemærkninger herom. Telenor anser mobilt bredbånd som et velegnet supplement til den 

fastnet baserede bredbånd, ikke som nogen reel substitut.  

 

Telenor noterer sig Erhvervsstyrelsens bemærkninger om udfordringerne ved at opdele 

detailmarkedet i individuelle og organiserede kunder (s. 30 og frem). Telenor har ikke 

tilstrækkeligt kendskab eller forslag til, hvad der kan ”åbne” denne del af 

bredbåndsmarkedet, men det er oplagt, at det er i Telenors og andre service provideres 

interesse – og i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens bestræbelser på at fremme 

konkurrencen på bredbåndsmarkederne – at de individuelle bredbåndskunder, der i dag er 

kollektivt organiserede, i videst muligt omfang står frit ift. valget mellem forskellige 

bredbåndsudbydere.     

 

Fsva ”boks 3” på side 44, så kan Telenor i det hele bekræfte Erhvervsstyrelsens fremstilling 

af ensretningen mellem de forskellige engrosprodukter, herunder rå kobber, Uncontended 

Vula, og øvrige Vula-varianter. Telenor har således selv vurderet, at de tekniske 

forskelligheder ikke længere er af en betydning, der gør at Telenor fremadrettet kommer til 

at gøre brug af rå kobber i videre udstrækning. Udviklingen går klart i retning af de mere 

centralt afhentede contended Vula, hvilket også afspejles af Telenors (hastigt reducerede) 
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kobberbaserede andel af den samlede bredbåndskundebase. Alene begrundet i historisk 

afholdte investeringer i eget udstyr på TDC’s colokationer (i sammenhæng med anvendelse 

af rå kobber), gør at Telenor endnu har en del bredbåndskobber, der får leveret deres 

bredbånd via denne type engrosprodukter.  

 

Fsva ”boks 4” på side 47 så efterspørger Erhvervsstyrelsen branchens tilbagemelding på 

styrelsens forståelse af, at fiberteknologien i sig selv giver så brede muligheder for at skabe 

tilsvarende frihedsgrader selv med et centralt opsamlet engrosprodukt, og at der dermed 

ikke opnås betydelige fordele ved at være lokalt tilstede i fibernettet. Telenor kan i det hele 

bekræfte Erhvervsstyrelsens forståelse. Der er således heller ikke efter Telenors vurdering 

væsentlige produktmæssige forhold (differentieringsmuligheder), der tilskynder til aftag af 

Rå Fiber frem for Fiber BSA. Ift. services vi kan levere til kunderne ser vi således ikke 

væsentlige ekstra fordele ift. et lag 2 baseret wholesale produkt, hvor vi kan få vores egen 

CPE ud til slutkunden. Hvis blot Fiber BSA produktet er fornuftigt skruet sammen, og ikke i 

sig selv er designet for at skabe barrierer ift. funktionaliteter mv, så bør der således alt 

andet lige ikke være nogle fordele at hente ved at aftage Rå Fiber eller lokalt afhentet Fiber 

BSA i modsætning til centralt afhentet Fiber BSA.  

 

Dertil kommer at Fiber BSA, med central afhentning, giver en forholdsvis simpel 

forretningsmodel, og kravene til Capex investeringerne er markant færre, end ved 

investering i en forretningsmodel, der baserer sig på Rå Fiber. Det er således fordyrende at 

investere i at aftage Rå Fiber. Dette skyldes i særlig grad at de fleste netejere laver små 

opsamlingspunkter med få hundrede potentielle kunder hvert sted (hvis overhovedet så 

mange), hvilket giver en væsentlig udfordring med for få kunder til at dele 

initialomkostningen ud over. Bl.a. skal der investeres i fiber ud til hvert enkelt 

opsamlingspunkt. Dertil kommer at ubundtet adgang kræver adgang til 

samlokation/samhusning, hvilket indebærer aftaler om særlige vilkår for plads i mindre 

teknikskabe og særlige vilkår for kontrolleret/ledsaget adgang for SP’ernes teknikere til 

disse teknikskabe mv. Bare en mindre ting som at arbejde i opsamlingspunkterne ved TDC 

kræver ledsaget adgang, hvilket øger initialomkostningerne og generelt omkostningerne til 

at lave ændringer.  

 

Fsva. ”boks 5” på side 48 så er Telenor enig i Erhvervsstyrelsens vurdering af, at coax-

baserede forbindelser kan inkluderes på et samlet højkapacitetsmarked, der både omfattet 

lokalt og centralt opsamlede produkter. Telenor bekendt er der reelt slet ikke adgang til 

lokal afhentning af trafik fra coax (hverken via ubundtede eller virtuelle engrosprodukter). 
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I det tilfælde at ovenstående skulle give anledning til opfølgende spørgsmål står 

undertegnede naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kenneth Jarnit 

Telenor A/S 

 


