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Udkast til markedsanalyse af engrosmarkedet for netadgang til lavkapa-
citetsinfrastruktur på et fast sted 

Erhvervsstyrelsen har den 7. september 2020 fremsendt udkast til markedsanalyse på en-

grosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (3LC) i høring.    

 

Dansk Energi skal indledningsvis bemærke, at Erhvervsstyrelsens opdeling af produktmar-

keder i et lavkapacitetsmarked og et højkapacitetsmarked er en metodemæssig tilgang, som 

kun ét EU-land, udover Danmark, har valgt.  

 

Dansk Energi mener fortsat, at der er, og i de kommende år vil være, væsentlige konkurren-

cedynamikker mellem de to markeder, som ikke afdækkes i de segmenterede markedsana-

lyser på henholdsvis et lavkapacitetsmarked og 21 højkapacitetsmarkeder. Der må således 

antages at være konkurrence- og markedsdynamikker, som i høj grad er uafhængige af 

bredbåndsteknologier, som for slutbrugere ofte vil være substituerbare.  

 

At navnlig kobbernettet af mange forbrugere fortsat opfattes som substituerbart ses blandt 

andet tydeligt ved, at antallet af homes passed, når det gælder fibernet, versus antallet af de 

faktiske tilslutninger ikke følges ad. Det er således langt over halvdelen af de husstande, 

som har mulighed for at få fibernet, som holder fast i deres eksisterende abonnement på 

kobbernet. 

 

Det er således ikke kun Dansk Energis indtryk, men også de faktiske forhold på markedet, 

som viser, at mange slutbrugere ikke tilvælger en fibernet- eller coax-forbindelse pga. ha-

stighedsudfordringer eller begrænsninger med deres kobbernetforbindelse.  

 

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

tailmarkedet, hvilket ses i en massiv markedsføring af høje hastigheder over for slutbrugere, 

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

 

Dansk Energi gør samtidig opmærksom på, at det forhold, at tilslutningsprisen til fibernet for 

slutkunder ofte markedsføres til 0 kr. i Danmark, efter Dansk Energis opfattelse tydeligt indi-

kerer, at fiber- og kobbernet på nuværende tidspunkt vil kunne opfattes som substitutter i 

samme marked for en stor del af kunderne. Prissætningen på abonnementer og tilslutning til 
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fibernettet afspejler således i høj grad nødvendigheden af at ”møde konkurrencen” fra kob-

bernettet.   

 

I det omfang at fibernettet faktisk udgjorde et separat produktmarked med dertilhørende 

unikke konkurrence- og markedsdynamikker, må det logisk antages, at prisen for slutkunders 

tilslutning til fibernettet ville være væsentligt højere og i markant højere grad afspejle de reel-

le tilslutningsomkostninger. Dette er ikke tilfældet i Danmark. Omvendt ses det at være til-

fældet i det svenske bredbåndsmarked, hvor almindelige slutkunder i enfamiliehuse som 

oftest betaler 19.995 SEK (ca. 15.000 kr.) for en fibernettilslutning. I det svenske marked er 

der – i modsætning til det danske marked – således reelt belæg for at tale om, at kobber- og 

fibernet ikke opfattes som substitutter. Og i det tilfælde vil det således være rigtigt at opdele 

engrosmarkeder i lavkapacitets- og højkapacitetsmarkeder. 

 

Dansk Energi har for nuværende ikke yderligere bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udkast 

til markedsanalyse af engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et fast 

sted. Dansk Energi henviser, for så vidt angår Erhvervsstyrelsens opdeling af produktmarke-

der i høj- og lavkapacitetsmarkeder, til Dansk Energis høringssvar af 31. januar 2020 til ud-

kast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3, samt høringssvar af 24. august 2020 til 

udkast til markedsanalyse på engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur 

på et fast sted (M3HC). 

 

  

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 


