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Høringssvar vedr. udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3  
 

Erhvervsstyrelsen har ved e-mail den 18. december 2019 anmodet om input til Erhvervsstyrelsens 
udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3.  

Telias bemærkninger til udkast til produktmarkedsafgrænsning fremgår nedenfor.  

Generelle bemærkninger  

Det fremgår af udkast til produktmarkedsafgrænsning, at Erhvervsstyrelsen opdeler det nuværende 
engrosmarked i ét lavkapacitetsengrosmarked, der består af kobberbaserede forbindelser, og ét 
højkapacitetsengrosmarked, der består af fiber- og coax-baserede forbindelser. Disse markeder 
betegnes herefter: 

• Engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted 

• Engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted 

Det fremgår endvidere af udkast til produktmarkedsafgrænsning, at ved kapacitet forstås i denne 
sammenhæng både hastighed (båndbredde) og kvalitet (latency, jitter og packet loss). 

Telia kan tilslutte sig Erhvervsstyrelsens opdeling af det nuværende bredbåndsmarked i et 
engrosmarked for hhv. høj- og lavkapacitetsinfrastruktur, idet kobber ikke har de samme egenskaber 
som fiber og coax, når det kommer til hastigheder og kvalitet, og opdelingen giver et mere præcist 
grundlag for at kunne afdække de konkurrencemæssige udfordringer, der er på engrosmarkedet for 
bredbånd. 

Opdeling af detailmarkedet på høj- og lavkapacitet 

Bredbåndsteknologier på lavkapacitetsmarkedet 

Erhvervsstyrelsen har ikke inkluderet faste trådløse net på lavkapacitetsmarkedet og opfordrer branchen 
til at komme med bemærkninger til denne vurdering (boks 2 i udkastet).  

Faste trådløse net giver mulighed for at levere bredbåndsforbindelser med høje hastigheder. Modsat 
mobil bredbånd, hvor kapaciteten er delt, er der via faste trådløse net mulighed for at tilbyde  
garanterede hastigheder, da der er tale om dedikerede forbindelser.  

http://www.telia.dk/
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Afsætningen af bredbåndsabonnementer baseret på faste trådløse net er imidlertid begrænset. (Ifølge 
Erhvervsstyrelsen er der kun omkring 21.000 afsatte faste trådløse abonnementer i Dannmark). Telia 
kan derfor tilslutte sig, at faste trådløse net ikke medtages på lavkapacitetsmarkedet.  

Lokal og central adgang på samme engrosmarked  

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at den hidtidige værdikædebaserede, vertikale opdeling af 
engrosmarkederne for lokal og central netadgang ikke bør videreføres.   

Vurdering af engrossubstitution på lavkapacitetsmarkedet 

Erhvervsstyrelsen har i udkast til produktmarkedsafgrænsning fundet, at der er tilstrækkelig grad af 
substitution mellem de tilgængelige engrosprodukter på lavkapacitetsmarkedet til, at de kan betragtes 
som tilhørende samme marked. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på den teknologiske udvikling 
på kobbernettet, som har ført til, at de engrosprodukter, der aftages, i højere grad er virtuelle produkter.  

Det er Erhvervsstyrelsens forståelse, at engroskunderne i mange tilfælde vælger at substituere 
uncontended VULA med contended VULA, som begge er virtuelle produkter.  

Erhvervsstyrelsen har anmodet om selskabernes (branchens) tilbagemelding i forhold til styrelsens 
forståelse af, at de tekniske specifikationer er mere ensartede for de kobberbaserede engrosprodukter, 
der anvendes i dag, sammenlignet med situationen før introduktionen af VULA-produkterne (boks 3 i 
udkastet).  

Telia skal bemærke, at begrundelsen for at indføre VULA var TDC’s udbygning af kobbernettet med 
fremskudte indkoblingspunkter. Udbygningen har gjort det vanskeligt for de alternative selskaber at 
skabe en økonomisk rentabel business case baseret på rå kobber pga. det lave kundegrundlaget pr. 
indkoblingspunkt. TDC’s ibrugtagning af vectoringteknologien har endvidere gjort, at det ikke er muligt at 
aftage rå kobber i områder, hvor TDC har taget vectoringteknologien i brug.  
 
>>Tekst udeladt<< Netadgangsproduktet uncontended VULA, som er indført som et alternativ til rå 
kobber, er efter Telias opfattelse i sin tekniske udformning tættere på netadgangsproduktet contented 
VULA end rå kobber.  

>>Tekst udeladt<<.  

Vurdering af engrossubstitution på højkapacitetsmarkedet 

Efter Erhvervsstyrelsens vurdering er der heller ikke begrundelse for at opdele dette marked på hhv. 
lokal og central adgang. Styrelsen har begrundet dette med, at fiberbaserede bitstrømsprodukter (BSA) 
giver tilsvarende – hvis ikke bedre – muligheder for eksempelvis fleksibilitet sammenlignet med 
kobberbaserede VULA-produkter. Styrelsen anfører også, at det overordnet er styrelsens forståelse, at 
der ikke opnås en betydelig fordel ved at være tilstede lokalt i fibernettet. Styrelsen har også henvist til, 
at den faktiske afsætning baseret på leje af adgang til fiberbaserede engrosprodukter er relativ 
begrænset, og at styrelsen ud fra disse data ikke har kunne udlede nogen konklusioner om 
efterspørgslen.  
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Erhvervsstyrelsen har anmodet om selskabernes (branchens) tilbagemelding i forhold til styrelsens 
forståelse af, at fiberteknologien i sig selv giver bedre muligheder for at skabe tilsvarende frihedsgrader 
selv med et centralt opsamlet engrosprodukt (boks 4 i udkastet). 

Der kan være grundlag for at fjerne den nuværende opdeling af engrosbredbåndsmarkedet på hhv. lokal 
og central adgang. Telia mener dog, at Erhvervsstyrelsens begrundelse herfor er ukorrekt. Der gør sig 
de samme begrænsninger gældende for fiber BSA, som der gør for BSA baseret på rå kobber. Der er 
derfor store forskelle på, om der gives adgang til rå fiber eller BSA fiber, idet rå fiber giver de fulde 
muligheder for at tilpasse og skræddersy egne produkter. Muligheden for at tilpasse og skræddersy 
egne produkter er derimod begrænset på fiber BSA, ligesom på kobber BSA. Det forhold, at der er tale 
om fiber, ændrer ikke herved. Telia mener derfor ikke, at fiber BSA kan erstatte rå fiber.  

Endvidere kan Telia være bekymret for, hvilken betydning Erhvervsstyrelsens ukorrekte antagelse kan få 
for styrelsens konkurrenceanalyse og efterfølgende vurdering af, hvilke engrosprodukter der skal gives 
adgang til. Telia finder det uheldigt, hvis styrelsens ukorrekte antagelse om, at de fysiske og virtuelle 
engrosprodukter er substituerbare kan føre til, at der ikke fremadrettet sikres adgang til fysiske 
engrosprodukter til skade for konkurrencen på engrosmarkedet.  

Der er allerede i dag aktører, som har etableret sig lokalt i fibernettet med henblik på udbud af 
bredbåndsprodukter på detailmarkedet. Fx Hiper. <<tekst udeladt>> 

Det er derfor vigtigt, at der fortsat sikres adgang til fysiske engrosprodukter, da disse produkter er med til 
at understøtte konkurrencen på markedet. 

For så vidt angår Erhvervsstyrelsens bemærkning om, at afsætningen af fiberbaserede engrosprodukter 
er begrænset, kan Telia oplyse <<tekst udeladt >>. TDC meddelte i december 2019, at selskabet 
sænker engrospriserne på de højere hastigheder for at få fuld udnyttelse af fibernettet. >> tekst 
udeladt<< 

Erhvervsstyrelsen har anmodet om selskabernes (branchens) tilbagemelding i forhold til styrelsens 
vurdering af, at coax-baserede forbindelser kan inkluderes på et samlet højkapacitetsmarked, der både 
omfatter lokalt og centralt opsamlede produkter (boks 4 i udkastet).  

Telia skal bemærke, at det coax-produkt, som TDC i dag giver adgang til på kommercielle vilkår, ikke har 
samme tekniske specifikationer som et ”almindeligt” BSA produkt, idet produktet er mere forædlet. 
Produktet er en mellemting mellem at være et BSA og gensalgsprodukt og aftages centralt i nettet. 
Coax-nettets opbygning gør, at det ikke er teknisk muligt at give adgang til et fysisk coax-produkt og 
dermed lokal adgang.  

Samlet konklusion  

Der kan godt være grundlag for at fjerne den hidtidige opdeling af engrosbredbåndsmarkedet på hhv. 
lokal og central adgang. Telia mener dog ikke, at det kan begrundes med, at der er substitution mellem 
de fysiske og virtuelle engrosprodukter. Det er i den forbindelse vigtigt, at der fortsat gives adgang til 
fysiske produkter eller produkter, der er så rå som muligt, da disse er med til at understøtte 
konkurrencen på markedet. Fysiske produkter giver selskaberne større fleksibilitet i forhold til at kunne 
tilpasse og skræddersy egne produkter samt mulighed for, at andre selskaber kan etablere 
konkurrerende engrosudbud. 
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Den geografiske afgrænsning og konkurrenceanalyse  

Telia kan som nævnt tilslutte sig Erhvervsstyrelsens opdeling af det nuværende bredbåndsmarked i et 
engrosmarked for hhv. lav- og højkapacitetsinfrastruktur.  

Erhvervsstyrelsens opdeling af bredbåndsmarkedet danner grundlag for Erhvervsstyrelsens 
efterfølgende geografiske afgrænsning og analyse af konkurrencen på engrosmarkedet. 

Erhvervsstyrelsen har i sin rapport fra december 2018 om den geografiske udvikling på 
bredbåndsmarkedet undersøgt, hvor mange husstande der er dækket med parallel infrastruktur fra 
forskellige udbydere. Styrelsen har i rapporten anvendt postnumre som grundlag for styrelsens analyse 
af, om der er geografiske forskelle i konkurrencesituationen. Det er Telias opfattelse at anvendelse af 
postnumre ikke vil give et retvisende billede af de konkurrencemæssige udfordringer på markedet.  

Det danske telemarked er kendetegnet ved, at der er flere udbydere, der kan levere bredbånd til 
detailkunderne over egen infrastruktur. De fleste infrastrukturejere har imidlertid alene udrullet 
højkapacitetsinfrastruktur i egne områder og er dermed ikke landsdækkende. Idet det som 
udgangspunkt ikke er økonomisk rentabelt at udrulle parallelle net til højhastighedsbredbånd, er der flere 
steder i Danmark, hvor der er dannet lokale monopoler til skade for konkurrencen.  

De høje udrulningsomkostninger gør, at selskaberne som udgangspunkt ikke vil blive mødt af 
konkurrence fra en parallel infrastruktur, og at mange husstande i Danmark, derfor alene vil have én 
udbyder at vælge mellem, med mindre nettet er åben for tjenesteudbydere. For at få et retvisende billede 
af konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet for højkapacitetsinfrastruktur,1 er det derfor 
nødvendigt at undersøge, om den enkelte husstand er dækket med parallel infrastruktur.  

Hvis den enkelte husstand ikke er dækket med parallel infrastruktur, og forudsætninger for etablering af 
parallel infrastruktur ikke er tilstede, er det Telias opfattelse, at den udbyder, der har udrullet infrastruktur 
til husstanden, besidder en stærk markedsposition i forhold til den enkelte husstand, som skal anses for 
at være sit eget geografiske marked.2  

I det omfang en husstand er dækket med flere infrastrukturer, skal det undersøges, om hustanden er 
dækket med infrastrukturer fra forskellige udbydere. Det har også betydning for vurderingen af 
konkurrencesituationen, om nettene er åbne eller lukkede for tjenesteudbydere. Er der fx kun et eller to 
net, som begge er lukkede, vil forudsætningerne for at skabe konkurrence efter Telias opfattelse ikke 
være tilstede. Adgang for tjenesteudbyder vil derimod understøtte den vedvarende konkurrence på 
bredbåndsmarkedet til gavn for detailkunderne.   

Data fra tjekditnet.dk kan anvendes til kortlægge, hvor mange husstande, der er dækket med parallel 
højkapacitetsinfrastruktur. 

                                                
1 Engrosmarkedet for lavkapacitetsinfrastruktur omfatter ifølge Erhvervsstyrelsens udkast til 
produktmarkedsafgrænsning for marked 3 alene kobber, hvorfor det ikke er nødvendigt at analysere konkurrencen 
på husstandsniveau på dette marked.  
2 I de svenske tilsynsmyndigheders (PTS) første udkast af 16. juni 2017 til markedsafgrænsning på marked 3a 
fandt PTS grundlag for af opdele dele af markedet i geografiske delmarkeder på husstandsniveau, idet 
konkurrencen fra andre infrastrukturejere fandtes usandsynligt. PTS vurderede til Telias kendskab, at de enkelte 
udbydere have SMP i deres eget net, hvor disse ikke blev udsat for konkurrencepres. PTS fandt efterfølgende, at 
markedet skulle afgrænses som ét nationalt marked. Kommissionen har gjort indsigelser herimod. 
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Telia imødeser en høring over Erhvervsstyrelsens geografiske markedsafgrænsning, inden styrelsen 
træffer afgørelser. 

Det bemærkes, at nærværende høringssvar indeholder fortrolige oplysninger.  

 

Med venlig hilsen 

 

Laila Jensen 

 

 

 


