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Erhvervsstyrelsen 

Langelinie Allé 17 

2100 København 

 

 

 

Sendes til postmar@erst.dk og memokr@erst.dk  

 

Høring over udkast til markedsanalyse af engrosmarkederne for netad-
gang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) 

Erhvervsstyrelsen har den 8. juli 2020 fremsendt udkast til markedsanalyse på engrosmar-

kederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (M3HC) i høring.    

 

Ydermere har Erhvervsstyrelsen den 9. juli 2020 sendt en enslydende mail til hovedparten af 

de fibernetselskaber, der i markedsanalyseudkastet er udpeget som SMP-udbydere (i alt 13 

selskaber), hvor styrelsen orienterer om muligheden for at afgive tilsagn til styrelsen vedrø-

rende betingelser for adgang til net – som et alternativ til traditionel SMP-regulering.   

 

Indledende bemærkninger 
 
Dansk Energi er meget forundret over Erhvervsstyrelsens udpegning af 13 lokale og regiona-

le udbydere af fibernet som SMP-udbydere, herunder styrelsens generelle vurdering af at 

selskabernes fibernetudrulning udgør en konkurrencemæssig udfordring. Vores forundring 

skal ikke mindst ses i lyset af, at:  

 

▪ fibernetselskaberne kun har været på markedet i omkring 15 år og fortsat befinder 

sig i en udbygningsfase. Den relativt korte tilstedeværelse på markedet betyder, at 

selskaberne fortsat står over for en tilbagebetaling af meget omfattende og langsig-

tede investeringer i fibernet. 

▪ fibernetselskaberne mange steder i landet har været monopolbrydere på kabelbase-

ret bredbånd over for det tidligere statsmonopol TDC og bidraget markant til at skabe 

infrastrukturbaseret konkurrence på bredbåndsmarkedet – og dermed større valgfri-

hed for forbrugerne. 

▪ fibernetselskaberne har fremmet konkurrencen på kabelbaseret bredbånd, men 

Danmark er stadig blandt de EU-lande, hvor det tidligere statsmonopol indtager en 

dominerende stilling på markedet (DESI 2020). 

▪ et stort antal fibernetselskaber inden for de seneste år – på kommerciel basis – har 

indgået aftaler med en lang række tjenesteudbydere om adgang til fibernet, og at fle-

re andre fibernetselskaber står over for at gøre det samme.  
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Dansk Energis forundring over Erhvervsstyrelsens udpegning af 13 lokale og regionale ud-

bydere af fibernet som SMP-udbydere bliver ikke mindre af, at Erhvervsstyrelsen i 2017 be-

sluttede ikke længere at forpligte TDC til at tilbyde netadgang til selskabets kabel-tv net. For-

ud var der gået otte år med juridisk og teknisk tovtrækkeri om adgang til TDC’s kabel-tv, efter 

at TDC i 2009 blev forpligtet til at give alternative selskaber adgang til kabel-tv nettet.   

 

Beslutningen i 2017 byggede på en samlet vurdering af, at TDC’s nye kommercielle tilbud på 

kabel-tv net i vidt omfang tog højde for mange af de ankepunkter, som de alternative selska-

ber havde fremført, herunder prismodel. På den baggrund fandt Erhvervsstyrelsen det ikke 

proportionalt at forpligte TDC til at tilbyde netadgang til selskabets kabel-tv net. I tillæg udtal-

te Teleklagenævnet, at en fortsat regulering på kabel-tv området – parallelt med tilstedevæ-

relsen af kommercielle tilbud – kunne modarbejde markedsreguleringens overordnede mål 

om at lade markedet arbejde sig hen imod en situation, hvor regulering ikke længere er nød-

vendig.  

 

På trods af at et stort antal fibernetselskaber har valgt at åbne deres net og indgå aftaler med 

en lang række tjenesteudbydere, som indholdsmæssigt går videre end det kommercielle til-

bud på TDC’s kabel-tv net i forhold til produktudbud, fleksibilitet, transparens og forudsigelig-

hed i engrosomkostninger, CPE-udstyr mv., finder Erhvervsstyrelsen alligevel, at ”de kom-

mercielle åbningstiltag ikke i sig selv er tilstrækkelige til at sikre en velfungerende og lige 

konkurrence om detailkunderne”.  

 

Forundringen over udpegningen af 13 lokale og regionale udbydere af fibernet som SMP-

udbydere bliver heller ikke mindre af, at Erhvervsstyrelsen i den seneste markedsafgørelse i 

2017 vurderede, at ”to vertikalt integrerede udbydere med lukkede net (ud fra en greenfield-

betragtning) ikke er tilstrækkeligt til at opretholde vedvarende konkurrence”. Siden somme-

ren 2017 har fibernetselskaberne arbejdet målrettet for at åbne deres fibernet for nye tjene-

steudbydere i takt med, at selskaberne blev teknisk og organisatorisk klar til det1. I dag har et 

stort antal fibernetselskaber indgået aftaler med en lang række tjenesteudbydere, og flere 

andre fibernetselskaber står over for at gøre det samme.  

 

Endeligt er Dansk Energi også forundret over Erhvervsstyrelsens udpegning af hele 15 SMP-

udbydere (heraf 13 lokale og regionale netudbydere) mod tidligere kun én SMP-udbyder i et 

land, som både befolkningsmæssigt og arealmæssigt hører til blandt de mindste i EU.  

 

At udpege små eller mindre netudbydere med ganske få tusinde fibernetkunder som haven-

de SMP fremstår hverken som rimeligt eller proportionalt ikke mindst henset til, at der er net-

udbydere i det danske bredbåndsmarked med 20.000-40.000 slutkunder på egne fiber-

net/coax-net, og dermed højere markedsandele relativt set, som alene på grund af styrelsens 

markedsafgrænsning efter elforsyningsgrænser undgår SMP-udpegning. 

 

Konsekvensen af den foreliggende markedsanalyse bliver, at omfanget af forhåndsregulere-

de ex-ante-forpligtelser i telesektoren – i form af traditionel SMP-regulering eller tilsagnsregu-

lering baseret på helt eller delvist bindende tilsagn – vil øges betragteligt i forhold til i dag.  

 
1 https://www.danskenergi.dk/nyheder/abning-fibernet-ny-forretning-er-malet-energiselskaberne 

https://www.danskenergi.dk/nyheder/abning-fibernet-ny-forretning-er-malet-energiselskaberne
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Udsigten til en betydelig stigning i omfanget af sektorspecifikke forpligtelser synes at stå i 

skærende kontrast til det overordnede mål i det nye teledirektiv om en gradvis reduktion af 

mængden af forhåndsregulerede forpligtelser, efterhånden som konkurrencen på markedet 

udvikler sig i en effektiv og bæredygtig retning:  

 

”Målet er gradvis at mindske mængden af forhåndsregulerede sektorspecifikke bestemmel-

ser, efterhånden som konkurrencen på markederne udvikler sig, og i sidste instans at sikre, 

at den elektroniske kommunikation reguleres udelukkende gennem konkurrenceretten. Da 

markederne for elektronisk kommunikation har udvist stærk konkurrencedynamik de seneste 

år, er det meget vigtigt, at forhåndsregulerede forpligtelser kun benyttes, hvor der ikke er 

effektiv og bæredygtig konkurrence på de relevante markeder (..)” [præambel 29].  

 

Teledirektivet foreskriver også, at de nationale tilsynsmyndigheder – i højere grad – skal fo-

kusere på, om der er effektiv og varig konkurrence på detailmarkederne, og i mindre grad 

sætte ind med traditionel regulering på engrosniveau såfremt det i markedsanalyseproces-

sen konstateres, at der findes konkurrencedygtige detailmarkeder: 

 
”… Sigtet med forhåndsregulering er at opnå fordele for slutbrugerne ved at sikre effektiv 

konkurrence på detailmarkederne på et varigt grundlag. Forpligtelser på engrosniveau bør 

indføres, hvis konkurrencen på et eller flere detailmarkeder sandsynligvis ikke vil blive effek-

tiv uden sådanne forpligtelser. Navnlig i betragtning af de forventede fremskridt med hensyn 

til innovation og konkurrence er det sandsynligt, at de nationale tilsynsmyndigheder gennem 

markedsanalyseprocessen gradvist kan konstatere, at der findes konkurrencedygtige detail-

markeder, også selv om der ikke reguleres på engrosniveau. I et sådant tilfælde bør den na-

tionale tilsynsmyndighed konkludere, at det ikke længere er nødvendigt at regulere på en-

grosniveau, og foretage en vurdering af det tilsvarende relevante engrosmarked med henblik 

på at tilbagetrække forhåndsreguleringen (..)” [præambel 29].  

 

Dansk Energi finder det problematisk og retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at Erhvervssty-

relsen den 9. juli, dvs. i sommerferieperioden, vælger at udsende en enslydende oriente-

ringsmail til de udpegede fibernetselskaber om muligheden for at afgive et tilbud om tilsagn – 

som alternativ til traditionel SMP-regulering – med svarfrist ved udgangen af august. 

 

Da uge 29, 30 og 31 for mange er de officielle ferieuger i Danmark, har fibernetselskaberne 

reelt kun fået omkring fire uger til at forholde sig til og udarbejde et detaljeret og præcist til-

bud om tilsagn, hvor selskaberne blandt andet skal redegøre nærmere for en række grund-

læggende forhold. 

 

Erhvervsstyrelsen henviser i tilsagnsmailen til den afholdte workshop den 4. februar 2020, 

hvor styrelsen orienterede om reglerne vedrørende afgivelse af tilsagn i henhold til artikel 79 

i det endnu ikke implementerede teledirektiv. Styrelsen anfører, at formålet med workshop-

pen var at orientere de netejere, som potentielt ville blive udpeget med SMP, om direktivets 

bestemmelser, herunder om hvilke hensyn og formål eventuelle tilsagn overordnet vil skulle 

opfylde, og hvilke proceduremæssige krav der i den forbindelse vil skulle tages højde for.  
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Dansk Energi – og enkelte udbydere af fibernet – deltog i workshoppen i februar, hvor der 

blev givet en indledende og meget overordnet gennemgang af den nye tilsagnsbestemmelse 

i teledirektivet.  

 

På tidspunktet for workshoppens afholdelse var Dansk Energi af den klare opfattelse, at 

nærværende markedsanalyseudkast ikke ville resultere i udpegning af et stort antal lokale og 

regionale udbydere af fibernet som SMP-udbydere. Vores opfattelse har navnlig bygget på 

følgende forhold: 

 

▪ Erhvervsstyrelsen ville ændre sin først anlagte betragtning om, at den kobberbasere-

de bredbåndsteknologi (DSL) – som helhed – ikke er i stand til at understøtte kapaci-

tetskrævende tjenester som streaming og online gaming som coax og fiber. I januar 

2020 påpegede Dansk Energi i et høringssvar til Erhvervsstyrelsens udkast til pro-

duktmarkedsafgrænsning, at der med udgangspunkt i de faktiske forhold på bred-

båndsmarkedet fortsat synes at være en klar substitutionskæde mellem fiber/coax og 

en betydelig andel af mulige og afsatte hastigheder på kobbernettet, og at dette bille-

de ville være repræsentativt flere år frem. Dansk Energi opfordrede derfor Erhvervs-

styrelsen til at gennemføre beregninger af det samlede peak-forbrug for repræsenta-

tive typer husstande, så afgrænsningen af højkapacitetsmarkedet bygger på et mere 

kvalificeret grundlag. Det foreliggende markedsanalyseudkast forholder sig desværre 

ikke til Dansk Energis bemærkninger og forslag.  

  

Hertil kommer, at Dansk Energi i begyndelsen af marts deltog i DG Connect’s stake-

holder workshop om relevante markeder, hvor konsulentfirmaet WIK-Consult præsen-

terede en analyse af de fremtidige produkt- og tjenestemarkeder, som vil være gen-

stand for ex-ante-regulering. Her blev det konkluderet, at de nationale telemyndighe-

der (NRAs) først bør overveje at udskille kobberet i et særskilt produktmarked, når 

optaget af fibernettilslutninger har nået et tilstrækkeligt højt niveau (analysen henviser 

til Sverige), eller at der er påbegyndt en generel nedlukning (switch-off) af kobbernet-

tet. Ifølge WIK-Consults undersøgelse er Sverige det eneste land i EU, som har be-

sluttet at udskille kobbernettet i et særskilt produktmarked.  

 

Dansk Energi mener ikke, at de angivne forudsætninger for at udskille kobbernettet i 

et separat produktmarked endnu gør sig gældende i Danmark. Fibernettilslutninger 

(FTTH, FTTB/LAN) tegner sig i dag for godt 30 pct. af det samlede bredbåndsmarked 

(kobber, coax, fibernet). Til sammenligning tegner fibernettet sig for ca. 70 pct. af 

bredbåndsmarkedet i Sverige. Altså en markant forskel. Faktisk viser den seneste 

måling fra konsulentfirmaet IDATE, at en række EU-lande har et markant højere op-

tag af fibernet end i Danmark2, og Dansk Energi er ikke bekendt med, at TDC har ind-

ledt en generel nedlukning af kobbernettet (centraler). Tværtimod har selskabet i de 

senere år investeret i en generel opgradering af kobbernettet til at kunne understøtte 

højere hastigheder (VDSL2, VPLUS mv.), hvilket også betyder, at de udbudte og af-

satte hastigheder på kobbernettet i Danmark er markant højere end i Sverige. Dertil 

 
2 https://www.ftthcouncil.eu/documents/FTTH%20Council%20Europe%20-
%20Panorama%20at%20September%202019%20-%20Webinar%20Version%20.pdf (slide 17) 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2020-03/undersoegelse%20paa%20engrosmarkedet%20for%20bredbaand-marked3%20060320-Dansk%20Energi.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-workshop-recommendation-relevant-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-workshop-recommendation-relevant-markets
https://www.ftthcouncil.eu/documents/FTTH%20Council%20Europe%20-%20Panorama%20at%20September%202019%20-%20Webinar%20Version%20.pdf
https://www.ftthcouncil.eu/documents/FTTH%20Council%20Europe%20-%20Panorama%20at%20September%202019%20-%20Webinar%20Version%20.pdf
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kommer, at Telia for flere år siden har iværksat en omfattende nedlukning af centraler 

i Sverige – således er næsten alle centraler i landområderne allerede lukket ned. 

 

Endeligt finder Dansk Energi ikke, at Erhvervsstyrelsens udskillelse af kobbernettet 

(DSL) i et separat produktmarked harmonerer med EU-Kommissionens nye SMP-

retningslinjer fra 20183: 

 

”Ifølge retspraksis består det relevante produktmarked af alle produkter eller tjene-

ster, som er tilstrækkeligt indbyrdes udskiftelige eller substituerbare, ikke blot med 

hensyn til deres objektive karakteristika, pris eller tilsigtede brug, men også med hen-

syn til konkurrencevilkårene og/eller udbuds- og efterspørgselsstrukturen på det på-

gældende marked. Produkter eller tjenester, der kun i ringe eller relativt ringe grad er 

indbyrdes udskiftelige, indgår ikke i det samme marked. De nationale tilsynsmyndig-

heder bør derfor begynde afgrænsningen af det relevante produkt- eller tjenestemar-

ked med at samle produkter eller tjenester, som forbrugerne anvender til samme for-

mål, i én gruppe (efter endelig anvendelse)”. [betragtning nr. 33] 

 

Som det fremgår af ovennævnte høringssvar, er Dansk Energi uenige i Erhvervssty-

relsens betragtning om, at den kobberbaserede bredbåndsteknologi (DSL) – som 

helhed - ikke er i stand til at understøtte kapacitetskrævende tjenester som streaming 

og online gaming. 

 

▪ Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse bygger ikke på en afgrænsning af det 

geografiske marked efter elforsyningsgrænser, hvilket gør, at selv de mindste udby-

dere af fibernet omfattes af SMP-regulering, hvilket i kombination med udskillelsen af 

kobberbaseret bredbånd i et særskilt produktmarked betyder, at næsten alle udbyde-

re af fibernet fremstår som udbydere med en stærk markedsposition. 

  

Ydermere finder Dansk Energi ikke, at Erhvervsstyrelsen – i tilknytning til de respekti-

ve udpegede geografiske områder (delmarkeder) – har identificeret væsentlige for-

skelle i konkurrencevilkårene (målt i forhold til produktudbud, hastigheder, priser mv.), 

som ellers synes at være en grundpræmis for afgrænsning af det relevante geografi-

ske marked:  

 

”Ifølge retspraksis består det relevante geografiske marked af et område, hvor de på-

gældende virksomheder deltager i udbud af og efterspørgsel efter de relevante pro-

dukter eller tjenester. Inden for dette område skal konkurrencevilkårene være til-

strækkeligt ensartede, og området skal kunne adskilles fra naboområder, hvor kon-

kurrencevilkårene er væsentlig anderledes. Områder, hvor konkurrencevilkårene er 

uensartede, udgør ikke et sammenhængende marked”. [betragtning nr. 48] 

 

▪ Erhvervsstyrelsen vil i højere grad anskue de mange kommercielle åbningstiltag 

blandt udbydere af fibernet som et slagkraftigt bidrag til at opnå effektiv og varig kon-

kurrence på detailmarkedet således, at det ikke længere er nødvendigt at regulere på 

engrosniveau. På trods af de mange åbningstiltag, der i nogle tilfælde omfatter op til 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(01)&from=LT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(01)&from=LT
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6-8 konkurrerende tjenesteudbydere, er det dog alligevel Erhvervsstyrelsens generel-

le vurdering, at de kommercielle åbningstiltag ikke i sig selv er tilstrækkelige til at sik-

re en velfungerende og lige konkurrence om detailkunderne.  

 

På den baggrund kommer Erhvervsstyrelsens udpegning af 13 lokale og regionale udbydere 

af fibernet som SMP-udbydere som en overraskelse for Dansk Energi og en stor del af vores 

medlemmer.  

 

Mange af de udpegede fibernetselskaber har derfor været ganske uforberedte på Erhvervs-

styrelsens orienteringsmail af 9. juli, hvor selskaberne tilbydes muligheden for at afgive et 

tilbud om tilsagn senest ved udgangen af august – som et alternativ til en SMP-afgørelse 

med dertil hørende forpligtelser. 

 

På den baggrund finder Dansk Energi det rimeligt og nødvendigt, at Erhvervsstyrelsen giver 

de udpegede fibernetselskaber længere tid til at overveje og forberede et tilbud om tilsagn, 

da tilsagnet forudsætter en detaljeret stillingtagen til en række grundlæggende forhold (net-

adgang, priskontrol, transparens og ikke-diskrimination), som kan få vidtrækkende konse-

kvenser for selskabernes fremtidige forretning og manøvrerum.   

 

Alternativt kan de udpegede fibernetselskaber vælge at gå tilsagnsvejen, når de endelige 

SMP-afgørelser foreligger – forventelig i marts 2021 – hvilket også er den fremgangsmåde, 

som teledirektivets artikel 79 foreskriver (udbydere, der er udpeget som havende en stærk 

markedsposition). 

 
Generelle bemærkninger til markedsanalysen 
 

1. Offentlig regulering versus kommerciel aftaleregulering 

Dansk Energi bemærker, at der i udkast til markedsanalyse lægges op til et regulatorisk ny-

brud ved, at der udpeges et større antal mindre og større udbydere med SMP. Dermed læg-

ges der op til, at det samlede reguleringsomfang på bredbåndsmarkederne øges. Dansk 

Energi er uforstående over for dette, idet mange energi- og fibernetkoncerner har igangsat 

en proces for at sikre øget konkurrence blandt tjenesteudbyderne. Der indgås og praktiseres 

således et stigende antal kommercielle aftaler mellem netudbydere og tjenesteudbydere om 

engrosadgang. Denne udvikling hjælpes på vej af nye innovative og kommercielt funderede 

engrosplatforme, som muliggør en lettere og mere smidig adgang for tjenesteudbydere til 

højkapacitetsinfrastruktur. Alle disse kommercielle tiltag har sigte på at skabe større tjene-

stebaseret konkurrence, så slutkunderne får reel valgfrihed mellem konkurrerende produkter 

og tjenester. 

 

Den kommercielle udvikling, som ikke mindst tegnes af energi- og fibernetkoncerner samt et 

stort antal tjenesteudbydere, er i sig selv konkurrencefremmende og sker i fraværet af sek-

torspecifik regulering. Som Dansk Energi har forstået, er de kommercielle aftalekomplekser 

vedrørende engrosadgang baseret på transparente og ikke-diskriminerende vilkår, herunder i 

forhold til vertikalt integrerede netudbyderes egen detailforretning, og med en prissætning 

som ikke ligger over de på markedet gældende engrospriser. Dansk Energi bekendt, er der 
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tillige inkorporeret privatretlige tvist- og konfliktløsningsmekanismer i aftalekomplekserne, 

som sætter rammen for et langvarigt samarbejde mellem parterne. 

 

Anvendelse af denne type kommercielle aftaler har allerede vundet indpas blandt de større 

netudbydere i markedet og forventes også anvendt fremadrettet af mindre netudbydere i 

kredsen af energi- og fibernetkoncerner, når dette kan ske på et grundlag, som ikke begræn-

ser incitamentet for disse udbydere til at fortsætte investeringer i teleinfrastruktur. På den 

baggrund er det vanskeligt at se, at en forhåndsregulering kan bidrage mere til at værne om 

og fremme konkurrencen og investeringsincitamentet, end hvad der allerede kommercielt er 

sikret ved de aftalemæssige konstruktioner mellem net- og tjenesteudbydere samt ved an-

vendelse af de kommercielle engrosplatforme, som er under fortsat udbygning.  

 

En eventuel regulering må derfor forventes fortrinsvis at skulle føre kontrol og tilsyn med de 

aftalemæssige relationer, der allerede i dag er skabt en privatretlig reguleringsramme for. 

Reguleringen kan dog have en disciplinerende effekt for netudbydere, men der er omvendt 

også en betydelig risiko for, at reguleringen vil virke destabiliserende for de kommercielle og 

konkurrencefremmende udviklingsplaner for de kommende år. 

 

Dansk Energi finder derfor anledning til at opfordre til stor varsomhed ved eventuel pålæg-

gelse af SMP-forpligtelser. 

 

2. Vertikalt integrerede selskaber  

Erhvervsstyrelsen inddrager vertikal integration som et centralt kriterie i forbindelse med vur-

deringen af SMP-status henset til, at det vertikalt integrerede selskab har et incitament til at 

favorisere egen detailforretning på bekostning af de eksterne tjenesteudbyderes forretning, 

bl.a. ved at anvende margin squeeze og prisklemmer eller ved at diskriminere eksterne kun-

der i forhold til selskabets egen detailforretning, fx gennem ulige forretningsvilkår.  

 

De konkurrencemæssige antagelser om, at et vertikalt integreret selskab har en interesse i at 

favorisere egen detailforretning, passer til det historiske konkurrencelandskab, som har væ-

ret genstand for analyse i tidligere runder af markedsundersøgelser, hvor én vertikalt integre-

ret udbyder (incumbent) har haft ejerskab til størstedelen af den eksisterende access-

infrastruktur. Her har SMP-udbyderen haft et incitament til at favorisere egen detailforretning, 

da ethvert tab af detailkunde ville resultere i et fald i det vertikalt integrerede selskabs indtje-

ning.  

 

Incitamentsstrukturen er anderledes for de vertikalt integrerede energi- og fibernetkoncerner. 

Disse netejere er kendetegnet ved at være i en netopbygningsfase. Her anses tjenesteudby-

dere som et strategisk aktiv til at øge detailkundepenetrationen på fibernettet. Det skal øge 

engrosindtjeningen og forbedre forrentningen af netejernes infrastrukturinvesteringer. Den 

store investering i de frivillige og kommercielle engrosplatforme og øvrige investeringer for at 

kunne give netadgang skal desuden forrentes og tilbagebetales ved tjenesteudbydernes en-

gagement. Og derfor er der reelt intet incitament til at diskriminere, idet konsekvensen vil 

være et lavere ordreindtag fra tjenesteudbyderne. Tjenesteudbyderne anskues mere som 

samarbejdspartnere end konkurrenter. 
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Hertil kommer, at mange energi- og fibernetkoncerner opererer med en forretningsstrategi, 

der skal sikre ejerne (andelshaverne) større valgfrihed, herunder frihed til selv at vælge tje-

nesteudbyder. Dette er en unik og selvdisciplinerende forretningsstrategi, som ikke tidligere 

er set i den danske eller europæiske telesektor.  

 

Dansk Energi savner på den baggrund en mere nuanceret beskrivelse af de incitaments-

strukturer, som alternative vertikalt integrerede selskaber, der er ved at etablere ny teleinfra-

struktur, er underlagt.    

 

3. Mere nuanceret afdækning af konkurrencen på detailmarkedet for bredbånd 

For så vidt angår udviklingen på detailmarkedet for bredbånd, savner Dansk Energi en ana-

lyse af eventuelle regionale forskelle i konkurrenceforholdene.  

 

Erhvervsstyrelsens rapport om udviklingen på detailmarkedet for bredbånd (juni 2019), der 

indgår som et vigtigt konkurrenceanalytisk bidrag til markedsundersøgelserne, har grund-

læggende et generelt (nationalt) fokus. Herved bliver det ikke muligt at indfange og perspek-

tivere den fragmentering i aktørkreds, produkter, valgfrihed og konkurrencedynamik, der gør 

sig gældende på forskellige dele af detailmarkedet.  

 

En mere granuleret detailmarkedsanalyse ville kunne påvise forskelle i detailmarkedskonkur-

rencen rundt om i Danmark. De områder, hvor en effektiv og velfungerende konkurrence på 

detailmarkedet (downstream) ville kunne påvises, vil give en klar indikation om, at konkur-

rencen på det overliggende engrosmarked (upstream) – i fraværet af regulering – er velfun-

gerende.  

 

En mere geografisk detaljeret analyse af detailmarkedet for bredbånd vil efter Dansk Energis 

opfattelse således kunne bidrage til at fokusere reguleringsindsatsen i de geografier, hvor 

detailmarkedet ikke fungerer og dermed mindske risikoen for unødvendig brug af regulering 

på engrosmarkeder, herunder risiko for overregulering.  

 

4. For lavt detaljeringsniveau i markedsanalyse af engrosmarkederne  

Som led i markedsanalysen forud for markedsafgørelsen over for TDC i 2017 vurderede Er-

hvervsstyrelsen, at 56 postnummerområder, hvor TDC’s markedsandel var under 40 pct., var 

mere konkurrenceudsatte end den øvrige del af landet, hvorefter TDC ikke blev forpligtet til 

her at give adgang til selskabets fibernet. 

 

Dansk Energi savner, at Erhvervsstyrelsen i nærværende markedsanalyse på tilsvarende vis 

mere granuleret afdækker, om der i delmarkeder med en SMP-udpeget udbyder er større 

geografiske delområder eller postnummerområderne, som er mere konkurrenceudsatte, og 

hvor den SMP-udpegede udbyder har en meget lav eller ingen markedsandel.  

 

Dansk Energi vurderer umiddelbart, at der inden for enkelte delmarkeder er geografiske del-

områder, som alene i geografisk udstrækning og i forhold til slutkundegrundlag kan sammen-

lignes med andre delmarkeder – og som enten er konkurrenceudsatte eller kendetegnet ved, 

at en anden udbyder end SMP-udbyderen har den største markedsandel.  
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Selv om der afgrænses et geografisk delmarked, kan der efter Dansk Energis opfattelse ek-

sistere geografiske forskelle, som ikke er tilstrækkelig store til, at markedet skal segmenteres 

yderligere, men som stadig er betydelige nok til, at der differentieres i de forpligtelser, der 

pålægges i forskellige områder inden for det pågældende marked. 

 

I overensstemmelse med de kriterier, som Erhvervsstyrelsen under sammenfatning og kon-

klusion i afsnit 3.2.2.2 har lagt til grund i vurderingen af, at højkapacitetsmarkedet ikke kan 

anses for at være et homogent marked på nationalt plan, vurderer Dansk Energi, at enkelte 

delmarkeder er præget af: 

 

• Den udpegede SMP-udbyders tilstedeværelse (dækning) varierer væsentligt inden for 

det afgrænsede delmarked. 

• Den udpegede SMP-udbyders markedsandel varierer væsentligt inden for det udpe-

gede delmarked. 

• Stor variation i tilstedeværelse af øvrige aktører i forskellige afgrænsede regionale 

områder – i høj grad på grund af tilstedeværelsen af antenneforeninger og andre ak-

tører med eksisterende coax-infrastruktur.  

 

Den udpegede SMP-udbyders markedsandel i sådanne områder må forventes fortsat at væ-

re lav i en årrække frem, omend dækning med parallel infrastruktur vil blive øget i disse om-

råder.  

 

Det vil efter Dansk Energis opfattelse ikke være rimeligt og proportionalt at udstrække en 

eventuel SMP-regulering til at gælde i sådanne områder. 

 

5. Parallel dækning og målsætninger om velfungerende konkurrence 

Erhvervsstyrelsen har tidligere vurderet, at dækning med to parallelle infrastrukturer, hvoraf 

den ene infrastruktur er åben på kommercielle vilkår, kan være medvirkende til at skabe kon-

kurrence på detailmarkedet, idet der derved vil være mere end to udbydere af bredbåndstje-

nester. Det kræver imidlertid ifølge Erhvervsstyrelsen, at der er kommercielt bæredygtig ad-

gang til den åbne infrastruktur for tjenesteudbydere, Erhvervsstyrelsen har tidligere anvendt 

en grænse på 75 pct. som grænseværdi for, at et marked kan betragtes som værende dæk-

ket af to parallelle infrastrukturer.  

 

Dansk Energi konstaterer, at de større netudbydere på det dansk bredbåndsmarked alle 

opererer efter forretningsstrategier om kommerciel engrosadgang – i fraværet af regulering. 

Det gælder både et reorganiseret TDC og en lang række energi- og fibernetkoncerner.  

 

Det kan ligeledes konstateres, at dækningen med parallel infrastruktur gradvist øges, og at 

dækningen i mange områder er over eller tæt på 75 pct. Derfor må det forventes, at konkur-

rencen på dele af detailmarkedet nu eller på relativ kort sigt vil være effektiv, ligesom også 

en øget parallel dækning med højkapacitetsinfrastruktur vil skabe grundlag for en stadigt 

mere effektiv konkurrence på engrosmarkederne. 

 

På den baggrund finder Dansk Energi det hensigtsmæssigt, at der fra Erhvervsstyrelsens og 

BEREC’s side arbejdes på at fastlægge principper og kriterier for hvornår, et marked er præ-
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get af en velfungerende konkurrence i en sådan grad, at både konkurrencemålsætningerne i 

EU’s Telekodeks og i teleloven kan siges at være opfyldt.  

 

Dette vil således bidrage til at skabe større transparens og reducere den regulatoriske uvis-

hed betydeligt blandt aktørerne i bredbåndsmarkedet. 

 

6. Omkostninger og investeringsincitamenter vedr. netadgang  

Under afsnittet 4.2.3, Engrosåbning af net, anføres det, at ”Erhvervsstyrelsen finder det som 

udgangspunkt afgørende for en fortsat velfungerende konkurrence på detailbredbåndsmar-

kedet, at der er åben adgang til alle højhastighedsnet”. 

 

Erhvervsstyrelsen anfører nærmere herom, fx under SMP-vurderingen vedrørende GEV Fi-

bernet, afsnit 5.8.3, at: ”Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse er der dog alene tale om et åbent 

net, såfremt det er relativt enkelt for en tjenesteudbyder at tilslutte sig nettet på kommercielt 

bæredygtige vilkår, og at der de facto derfor er mere end én tjenesteudbyder på nettet, jf. 

afsnit 4.2.2. Det vil kræve, at netejeren har gennemført de foranstaltninger, der er nødvendi-

ge, for at der kan håndteres flere samtidige engroskunder i nettet. Det kan efter Erhvervssty-

relsens vurdering fx ske ved, at der indgås aftaler gennem én af de allerede etablerede en-

grosplatforme”. 

 

Dansk Energi skal bemærke, at det kan være forbundet med uforholdsmæssigt store om-

kostninger for mindre udbydere at gennemføre netadgang for tjenesteudbydere, også hvis 

det sker via en allerede etableret engrosplatform.  

 

WIK-Consult har i en analyse for Erhvervsstyrelsen i 2014 gjort opmærksom på, at der kan 

forventes at være betydelige implementeringsomkostninger forbundet med en åbning for 

engrosadgang4. Det vil efter Dansk Energis opfattelse, navnlig i forhold til de mindre udbyde-

re, være disproportionalt. Der vil skulle påregnes store udviklingsomkostninger, som skal 

sættes i forhold til en potentiel begrænset interesse for engrosadgang fra tjenesteudbydere; 

ikke mindst hvis det kundegrundlag, der gives adgang til, er beskedent. Ifølge Dansk Energis 

omkostninger har flere mindre energi- og fibernetkoncerner aldrig modtaget en henvendelse 

fra tjenesteudbydere med en interessetilkendegivelse vedrørende engrosadgang til det på-

gældende fibernet.   

 

Selv om en mindre udbyder skulle indgå en aftale gennem en engrosplatform i sektoren, vil 

dette ifølge Dansk Energis oplysninger langtfra være omkostningsfrit. Netejeren vil, udover 

afholdelse af egne omkostninger til udvikling og systemmæssig tilpasning, også skulle på-

regne høje implementeringsomkostninger til udbyderen af engrosplatformen.   

 

Selvom investeringshensynet ikke gøres til genstand for vurdering i nærværende markeds-

analyse, som naturligt fokuserer på en analyse af konkurrenceforhold, er det her også væ-

sentligt at bemærke, at den arbejdsgruppe, der var nedsat for at undersøge og fremkomme 

 
4 ”Analysis of market structures in the Danish broadband market”, Study for 

Danish Business Authority, WIK-Consult (2014)  
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med anbefalinger i forhold til symmetrisk netadgangsregulering, i sin rapport5 anfører, at et 

pålæg herom ”potentielt kan begrænse incitamentet for de selskaber, der i dag investerer i 

teleinfrastruktur til at fortsætte investeringerne”. 

 

Derudover er det alene Erhvervsstyrelsens vurderede afgrænsning af det geografiske mar-

ked efter elforsyningsgrænser, som gør, at selv mindre energi- og fibernetkoncerner omfattes 

af mulig SMP-regulering. Det er stærkt konkurrencemæssigt betænkeligt, da en række andre 

danske fibernetselskaber, som ikke har ophæng i energisektoren, og som har betydeligt flere 

kunder, går fri af potentiel regulering. Alene fordi markedet afgrænses specifikt efter én be-

stemt aktørkreds med elforsyning som ejermæssigt ophæng. 

 

Dansk Energi vurderer på den baggrund, at det ikke vil være rimeligt og forholdsmæssigt at 

pålægge mindre SMP-udbydere krav om at give netadgang. I stedet bør der sættes lid til, at 

mindre netudbydere, som led i en løbende markedstilpasning, frivilligt får skabt rammerne for 

at kunne give netadgang.  

 

7. Elementer i undersøgelse af konkurrenceforholdene  

Erhvervsstyrelsen har i sin undersøgelse af konkurrenceforholdene valgt at tage udgangs-

punkt i fem kriterier, herunder udrulningsplaner for energi- og fibernetkoncerner, og særligt i 

det omfang de beror på officielle udmeldinger om at ville dække alle andelshavere, jf. afsnit 

4.3.2.2.  

Disse udrulningsplaner benyttes til at opstille forventninger til fremtidig dækning og konkur-

renceudvikling.  

 

Det undrer Dansk Energi, at Erhvervsstyrelsen, i forbindelse med styrelsens fremskrivning af 

konkurrencesituationen, ikke i samme grad vægter officielle udmeldinger fra energi- og fiber-

netkoncerner om forberedelse af netadgang for tjenesteudbydere, fx Fibia og Aura. Etable-

ringen af en kommerciel netadgang for tjenesteudbydere sammenholdt med incitamentet til 

at øge penetrationen på nettet via kunder fra tjenesteudbyderne, jf. høringssvarets pkt. 2, vil 

således efter Dansk Energis vurdering have en betydelig indvirkning på konkurrenceforhol-

dene, og officielle udmeldinger herom bør derfor indgå med større vægt, så der tegnes et 

mere balanceret billede af konkurrenceforholdene.  

 

8. Synergier mellem lavkapacitetsmarkedet og højkapacitetsmarkedet  

Erhvervsstyrelsens opdeling af produktmarkeder i et lavkapacitetsmarked og et højkapaci-

tetsmarked er en metodemæssig tilgang, som kun ét EU-land, udover Danmark, har valgt.  

 

Dansk Energi mener fortsat ikke, at man kan udelukke, at der kan være konkurrencedyna-

mikker mellem de to markeder, som ikke afdækkes i de segmenterede markedsanalyser.  

 

Dansk Energi vil derfor opfordre til, at udkast til markedsanalyse af lavkapacitetsmarkedet 

hurtigst muligt sendes i høring således, at aktørerne får mulighed for at danne sig et samlet 

billede af de konkurrenceforhold, der tegnes for de danske bredbåndsmarkeder. 

 
5 Arbejdsgruppe vedrørende ” Teleudspillets initiativ om fælles udnyttelse af den yderste del af bredbåndsnettet”. 
Rapport til Energistyrelsen & Erhvervsstyrelsen, marts 2020. 
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Bemærkninger til markedsanalysens enkelte afsnit 

 

Afsnit 2.2.1. Dækning  

Erhvervsstyrelsen anfører (s. 8-9), at: ”De seneste år er der sket en betydelig udbygning af 

fibernet, mens kobber- og coax-net ikke udbygges i større grad. Det er således især udrul-

ningen af fibernet, der gør bredbåndstjenester med høje hastigheder tilgængelige for stadigt 

flere detailkunder”. 

 

Dansk Energi finder det rigtigt, at der ikke sker en betydelig udbygning med coax-net, der 

fortrinsvis er et byfænomen, men det er samtidig vigtigt at fremhæve, at der de seneste år 

har været en massiv investering i opgradering af coax-nettene med henblik på at give ad-

gang til de høje hastigheder, som tilsvarende ses på fibernet. På opgraderede coax-net tilby-

des husstande og virksomheder i dag downloadhastigheder fra 100 Mit/s og op til 1 Gbit/s.  

 

Det er således vigtigt, at den konkurrencemæssige betydning af coax-nettene betones, også 

henset til at coax fortsat er den mest anvendte højhastighedsinfrastruktur i Danmark, målt på 

antal tilsluttede husstande.  

 

Afsnit 3.2.1. Datagrundlag 

Dansk Energi finder det ikke helt klart, hvordan der metodemæssigt i markedsanalysen skel-

nes mellem ”adgangsadresser” og ”husstande”. Erhvervsstyrelsen anfører (s. 57), at der i 

kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen anvendes data på adgangsadresseniveau, mens 

dækning er beregnet på husstandsniveau.  

 

Dansk Energi vil på den baggrund gerne have bekræftet, at når der i markedsanalysen gøres 

brug af begrebet ”husstande” og ”husstandsniveau”, så menes der i alle tilfælde det enkelt-

stående parcelhus og de enkeltstående lejligheder og boligenheder, som indgår i boligejen-

domme (eller flerfamiliehuse, som den svenske telemyndighed, PTS, kalder dem, jf. side 43).  

 

Dansk Energi læser det umiddelbart som, at Erhvervsstyrelsen sætter lighedstegn mellem 

adgangsadresser og husstande. Hvis det er tilfældet, er dækningsprocenterne et udtryk for 

andelen af adgangsadresser, hvilket i givet fald vil være misvisende. Dansk Energi mener, at 

dækningsgraden bør vise, hvor mange kunder der reelt har adgang til en højkapacitetsinfra-

struktur. Spørgsmålet er vigtigt at få afklaret, da dækningen indgår i grundlaget for SMP-

udpegningen. 

 

Afsnit 3. Afgrænsning af markedet 

Erhvervsstyrelsen anfører (s. 28), at: ”For så vidt angår produktmarkedsafgrænsningen, er 

der alene foretaget én væsentlig ændring, idet forbindelser, der er baseret på faste trådløse 

net, er inkluderet på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast 

sted (termen ”på et fast sted” er udeladt gennem dokumentet)”. 

 

Umiddelbart nedenfor fremgår det dog af punktopstillingen, at fast trådløs medregnes på 

engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur, jf. også 3. afsnit på side 36.  
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Dansk Energi er enig i, at faste trådløse net skal inkluderes på engrosmarkedet for netad-

gang til højkapacitetsinfrastruktur – givet de høje hastigheder, som access-teknologien un-

derstøtter. Fast trådløs indgår også som en tilskudsberettiget access-teknologi i den statslige 

bredbåndspulje og anses dermed som en langsigtet støtteberettiget teknologi.  

 

Afsnit 3.1. Produktmarkedsafgrænsning 

Erhvervsstyrelsen anfører (s. 37), at coax- og fibernetbaserede bredbåndsprodukter ikke 

disciplinerer lavkapacitetsmarkedet i tilstrækkelig grad, og de ikke bør opfattes som substitut-

ter på dette marked.  

 

I grundlaget for Erhvervsstyrelsens vurdering indgår bl.a. et udrulningsprojekt under TDC 

Net, som blev indledt i november 2018, med gratis tilslutning til selskabets fibernet. Det 

fremgår, at antallet af husstande, der pr. 26. maj 2020 (tidspunktet, hvor oplysningerne blev 

fremført på et branchemøde) havde bestilt et abonnement via TDC’s net, kun udgjorde ca. 

40 pct. af det antal husstande, der havde fået installeret en fibernetforbindelse i forbindelse 

med udrulningsprojektet.  

 

Dansk Energi mener, at det er for tidligt at konkludere på baggrund af det pågældende ud-

rulningsprojekt, da der alene er tale om et øjebliksbillede i en igangværende proces. Erfarin-

gerne viser, at der kommer flere bestillinger i månederne efter færdigudrulning.  

 

Det er Dansk Energis indtryk, at mange slutbrugere ikke vælger en fibernetforbindelse pga. 

hastighedsudfordringer eller begrænsninger med deres tidligere bredbåndsforbindelse. 

Dansk Energi vurderer, at det primært kan tilskrives en ”hype” om høje hastigheder i detail-

markedet, hvilket ses i en massiv markedsføringsføring af høje hastigheder over for slutbru-

gere, ofte kombineret med en attraktiv pris, herunder gratis oprettelse og tilslutning.  

 

Dansk Energi vil understrege, at tilslutningsprisen for slutkunder ofte er gratis i Danmark, 

hvilket efter Dansk Energis opfattelse tydeligt indikerer, at fiber og kobber på nuværende 

tidspunkt vil kunne opfattes som substitutter i samme marked for en stor del af kunderne. 

Alternativt ville prisen for slutkundens tilslutning til fibernettet være væsentligt højere og i 

markant højere grad afspejle de reelle tilslutningsomkostninger.  

 

Dette er således tilfældet i det svenske bredbåndsmarked, hvor almindelige slutkunder i en-

familiehuse som oftest betaler 19.995 SEK (ca. 15.000 DKK) for en fibertilslutning. I det 

svenske marked er der – i modsætning til det danske marked – således reelt belæg for at 

tale om, at kobber og fiber ikke opfattes som substitutter.     

 

Afsnit 3.1.2. Organiserede og individuelle bredbåndskunder 

Erhvervsstyrelsen har valgt ikke at foretage en opdeling af detailmarkedet i organiserede og 

individuelle kunder. Erhvervsstyrelsen finder dog, at der på en række områder er konkurren-

cemæssige forskelle, men at dette dog ikke er tilstrækkeligt grundlag for en opdeling. Hertil 

kommer også, at det i praksis vil være vanskeligt at foretage en opdeling af markedet, der vil 

reflektere eventuelle forskelle i konkurrencesituationen mellem organiserede og individuelle 

kunder.   
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Erhvervsstyrelsen har tidligere som led i detailmarkedsrapporten efterspurgt forslag til, hvilke 

konkrete og målbare kriterier styrelsen kan lægge til grund for en eventuel opdeling af mar-

kedet som følge af konkurrencemæssige forskelle mellem organiserede og individuelle kun-

der. Dette har desværre kun affødt et enkelt konkret forslag fra branchen. 

 

Dansk Energi vil på den baggrund anbefale, at forhold med en høj grad af kompleksitet, som 

det er tilfældet i denne sag, fremadrettet gøres til genstand for separat drøftelse på work-

shops med deltagelse af branchen, og ikke kun gøres til genstand for kommentering i skriftli-

ge høringer, da det vil kunne bidrage til en bedre belysning og perspektivering af forholdene.  

 

Dansk Energi anerkender, at det i praksis kan være vanskeligt at foretage en opdeling af 

markedet, men mener fortsat at der er væsentlige konkurrencemæssige forskelle på efter-

spørgsels- og udbudssiden, som taler for en opdeling i markeder for organiserede og indivi-

duelle kunder.  

 

På efterspørgselssiden er det Dansk Energis vurdering, at der er store forskelle mellem or-

ganiserede og individuelle kunder. Slutkunder omfattet af en foreningsaftale vil således ty-

pisk ikke have væsentlige incitamenter til at vælge et produkt fra en anden udbyder, ligesom 

disse kunder i mange tilfælde vil kunne nægtes at blive tilsluttet anden access-infrastruktur, 

da foreningen (foreningsbestyrelsen) her ikke vil tillade, at der etableres parallel infrastruktur 

i bygningen for enkelte kunder.  

 

På udbudssiden gør det sig ofte gældende, at en alternativ infrastrukturudbyder, uden for-

eningsaftale, ikke har incitament til at foretage en investering i infrastruktur i bygningen til 

enkelte slutkunder, henset til et begrænset kundegrundlag. Foreningsaftalerne, som ofte 

omfatter bundtede produkter og lav prissætning, disciplinerer således slutkunder i foreningen 

til at vælge produkter omfattet af foreningsaftalen. 

 

Dette er efter Dansk Energis opfattelse klare indikationer på, at kollektivt organiserede kun-

der og individuelle kunder ikke indgår i samme marked.  

 

Afsnit 3.1.2.5. Slutbrugere og udbydere i relation til organiserede kunder 

Erhvervsstyrelsen anfører, at det forhold, at mange foreninger defineres som slutbrugere, 

ikke forhindrer, at disse organiserede kunder kan inddrages i den videre analyse, hvor deres 

infrastruktur eller afsætning kan medregnes ved vurderingen af andre aktørers mulige SMP.  

 

Dansk Energi ser i markedsanalysen, at foreninger af organiserede kunder, og udbydere der 

henvender sig til foreninger af organiserede kunder, skulle være medtaget i datagrundlaget 

for afsætning og infrastruktur. Dansk Energi vil på den baggrund anmode styrelsen om at 

tilvejebringe en samlet liste over de aktører, som medregnes i analysens beregninger af in-

frastruktur henholdsvis afsætning (solgte abonnementer). 

 

Afsnit 3.1.3.1. Lokal og central adgang på samme engrosmarked 

Dansk Energi er enig med Erhvervsstyrelsen i, at det er retvisende at anskue lokal og central 

adgang på ét samlet marked, hvorefter opdelingen i et marked 3a og marked 3b derfor ikke 
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videreføres. Dansk Energi finder det således rigtigt, at Erhvervsstyrelsen fraviger EU-

Kommissionens henstilling på dette område, da nationale forhold tilsiger det. 

 

Dansk Energi er enig i Erhvervsstyrelsens vurdering af, at det i forhold til fibernettet i høj grad 

er muligt at opnå tilfredsstillende fleksibilitet og differentieringsmulighed ved brug af virtuelle, 

centralt opsamlede bitstrømsprodukter, hvorfor der ikke er belæg for at vurdere engrospro-

dukterne på to forskellige, vertikalt integrerede markeder.  

 

Dansk Energi finder det vigtigt, at de wholesale-produkter, der udbydes på fibernettet, er 

teknisk lige tilgængelige og anvendelige for alle potentielle service providere, så kunderne 

sikres flest mulige relevante og jævnbyrdige valgmuligheder fra flere udbydere. En åbning af 

fibernettet for rå fiber, foruden centralt opsamlede bitstrømsprodukter, vil fx stille service pro-

videre uden eget backbone ringere end service providere med eget backbone, hvilket kan 

mindske antallet af relevante tilbud til kunderne ganske betragteligt.  

 

Afsnit 3.2.3.1. Valg af geografisk analyseenhed 

Erhvervsstyrelsen har i udkast til markedsanalyser valgt at fastholde 21 geografiske delmar-

keder. Det er kendetegnende for delmarkederne, at de varierer meget i størrelse, ligesom 

der iblandt er markeder, som kun omfatter et beskedent antal husstande, herunder fx GEV 

Elnet med 4226 husstande og Ikast Elnet med 7646 husstande. Dansk Energi efterlyser, at 

Erhvervsstyrelsen forholder sig til, om delmarkeder med så få husstande, som tilfældet er i 

de to ovenfor nævnte, lever op til det af EU-Kommissionens fastsatte kriterie om at ”have en 

passende størrelse”.  

 

I fald Erhvervsstyrelsen havde valgt andre enheder for inddeling af de geografiske delmarke-

der – end specifikt at afgrænse efter én aktørtypes ejerforhold – ville andre udbydere med 

egne net, større kundegrundlag og større afsætning alt andet lige kunne udpeges med SMP. 

Dette ville have reduceret usikkerheden i kriteriet om at ”have en passende størrelse” kunne 

anses for opfyldt.  

 

Afsnit 4.4.3.3. Vurdering af den aktuelle markedssituation på de danske højkapacitetsmarke-

der 

Erhvervsstyrelsen anfører på s. 149 følgende: ”Det fremgår dog af figur 28 nedenfor, at de-

tailprissætning for de produkter, der udbydes af et flertal af de vertikalt integrerede netejere, 

ikke konsekvent afspejler højere omkostninger for bestemte netejere”.  

Den logiske forklaring herpå er, at konkurrenceforholdene på detailmarkedet og engrosmar-

kedet simpelthen ikke tillader en højere detailprissætning, og at dette er en indikation på, at 

både detail- og engroskonkurrencen i regionalt perspektiv kan være mere virksom og velfun-

gerende end det billede, der generelt tegnes i nærværende markedsanalyse. 

 

Afsnit 4.4.4.1. Nyt overordnet hensyn til investeringer 

Erhvervsstyrelsen anfører på s. 151, at ”Teledirektivet indfører som et nyt overordnet mål 

med telereguleringen at fremme adgangen til højhastighedsnet. Hensyn til investeringer i 

teleinfrastruktur er derfor fremover et selvstændigt hensyn på linje med fx hensyn til at frem-
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me konkurrencen. De nationale telemyndigheder skal veje disse hensyn op imod hinanden, 

når de træffer beslutninger”. 

 

Henset til, at pålæggelse af SMP-forpligtelser på baggrund af nærværende markedsanalyse 

af konkurrencen kan have effekt på både det fremtidige investeringsincitament og forretnin-

gen af eksisterende investeringer, vil der efter Dansk Energis opfattelse nødvendigvis skulle 

ske en afvejning af disse hensyn i de kommende markedsafgørelser. 

 

Afsnit 4.4.4.2. Regulering af rene engrosselskaber 

Erhvervsstyrelsen kan efter det nye teledirektiv kun pålægge rene engrosselskaber forplig-

telser om ikke-diskrimination, netadgang og krav om rimelige priser.  

 

Det vil være kendetegnende for visse rene engrosselskaber, at de med deres tilstedeværelse 

og adfærd på markedet udelukkende fremmer konkurrencen. Dansk Energi vil derfor gerne 

have bekræftet, at det efter lovforslaget, som implementerer teledirektivet, vil være muligt for 

et rent engrosselskab med disse kendetegn at undgå at blive pålagt SMP-forpligtelser.  

 

Afsnit 4.4.4.4. Tilsagnsprocedure 

Dansk Energi finder det vigtigt at bemærke, at de regler vedrørende tilsagnsprocedure, som 

indføres med det foreliggende lovforslag, som implementerer teledirektivet sammen med 

regler om saminvestering og særlig behandling af rene engrosudbydere, er tiltænkt at lempe 

forpligtelser for udbydere med en stærk markedsposition, jf. bemærkninger i lovforslaget, s. 

37.  

 

De foreslåede regler, herunder tilsagnsprocedure, skal understrege og give juridisk sikkerhed 

for sammenhængen mellem en udbyder med en stærk markedspositions gennemførelse af 

konkurrencefremmende tiltag og tilsynsmyndigheds muligheder for at tilpasse eller helt dere-

gulere relevante forpligtelser. 

 

Selvom der med den kodificerede tilsagnsprocedure naturligt vil være et myndighedsfokus 

på de proceselementer, som skal iagttages og efterleves som led i tilsagnsproceduren, må 

dette ikke overskygge formålet og hensigten med tilsagnsproceduren, som er at lempe for-

pligtelserne for SMP-udbydere. Formålet med tilsagnsproceduren er således at opnå større 

fleksibilitet end med klassisk SMP-regulering, til gavn for både netudbyderen, tjenesteudby-

derne og slutkunderne.   

 

Dansk Energi stiller sig naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående bemærkninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 


