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      København, 15. maj 2020 

Erhvervsstyrelsen       

Telemarked    

Att. Mads Rahbek Bach Rasmussen    

(postmar@erst.dk samt madras@erst.dk) 

 

Høringssvar vedr. udkast til Geografisk afgrænsning for marked 3H 

Fastspeed har den 24. april modtaget henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med frist senest 20. maj 
2020 til branchens input og bemærkninger til Styrelsens udkast til geografisk afgrænsning for 
Marked 3H (engrosmarkedet for højhastighedsbredbånd). 

Fastspeeds input og bemærkninger fremsendes hermed.  

1.Ved Erhvervsstyrelsens fremtidige vurderinger af konkurrencesituationen på det danske 

højhastighedsmarked for bredbånd planlægger Erhvervsstyrelsen at tage udgangspunkt i 21 
geografiske delmarkeder i stedet for hidtil i et samlet nationalt marked. 

I lyset af de store geografiske forskelle i udbredelsen af både fiber infrastrukturer og coax-
infrastrukturer og i ejerskaberne til - og den reelle kontrol over – coax-infrastrukturerne, finder 
Fastspeed det også hensigtsmæssigt at konkurrencevurderer det danske højhastighedsmarked ud 
fra et betydeligt antal delmarkeder. 

Fastspeed finder det derfor også som en forbedring af den nuværende situation, hvis 
Erhvervsstyrelsen fremover vælger at tage udgangspunkt i 21 geografiske delområder udpeget ud 

fra elselskabernes elforsyningsområder. Fastspeed finder dog, at det principielt rigtigste ville være 
at definere hver enkelt husstand som sit eget delmarked, men erkender også, at dette i praksis vil 
være en svært håndtérbar enhed.    Frem for at lade den geografiske opdeling tage udgangspunkt 
i elselskabernes elforsyningsområder, havde vi dog fundet det mere logisk, hvis der i stedet var 
blevet taget udgangspunkt i en opdeling efter kommunegrænser, fx klosteret i 25 – 30 delområder 
omkring hovedstaden og de største købstæder. Dette både fordi hovedparten af coax-
infrastrukturerne ved deres etablering måtte respektere kommunegrænserne og derfor har en 

afgrænsning baseret herpå, og fordi mange coax-infrastrukturer i dag har store markedsandele i 

de købstæder, de ligger i - markedsandele, der udvandes på tilfældig vis, når der tages 
udgangspunkt elforsyningsområder. 

2.  Ændringen fra et landsdækkende marked til 21 geografiske delmarkeder nødvendiggør en 
stillingtagen til, hvorledes en infrastrukturudbyders vilkår og engrospriser kan/skal harmoniseres 
for alle de delmarkeder, hvor infrastrukturejeren ejer infrastruktur eller på anden måde 
kontrollerer udbuddet af højhastighedsbredbånd på infrastrukturer. Dette gælder både vedrørende 
infrastrukturer i alle de delområder, hvor infrastrukturindbyderen får SMP status og i yderligere 

delområder, hvor udbyderen ejer infrastruktur eller på anden måde kontrollerer infrastruktur, men 
ikke får SMP-status. 

Det vil have betydelige negative konsekvenser for tjenesteudbydere på detailmarkedet, hvis der 

ikke fortsat kan regnes med landsdækkende ”one-stop-shopping” til ensartede engrospriser og 
vilkår, dels på alle udbyderens fiberinfrastrukturer og dels på alle coax-infrastrukturer. 
Konkurrencen på detailmarkedet kan meget let føre til geografisk forskellige niveauer for 
detailpriserne, hvis engrospriserne er geografisk forskellige, og dermed vanskeliggøre 
landsdækkende markedsføring. 

Til understøttelse af dette forhold fremgår det på side 15 i Erhvervsstyrelsens udkast til geografisk 
afgrænsning, at TDC i forbindelse med udbuddet af detailprodukter har nævnt, ”… at det vil være 
tæt på umuligt teknisk og markedsføringsmæssigt at tilbyde geografisk differentierede 
detailpriser”. 

3. Fastspeed har ikke ud fra Erhvervsstyrelsens udkast til geografisk afgrænsning kunnet se i 
hvilket omfang, der i opgørelserne af markedsandele er sket indregning af de mange og ofte store 

”3. parts” coax-infrastrukturer, der ikke entydigt ejes af TDC eller Norlys, men hvorpå de to 
infrastrukturudbydere driver BSA og udbyder detailprodukter ud fra aftaler med 
infrastrukturejeren, der giver de to udbydere vidtgående – i mange tilfælde reelt kontrollerende - 
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indflydelse på mulighederne for adgang for andre serviceudbydere som fx Fastspeed. Udkastets 
tabel 9 er fjernet i høringsmaterialet. Umiddelbart har vi dog den opfattelse, at dette for en del 

coax-infrastrukturers vedkommende er tilfældet. 

Fastspeed er enig i, at disse coax-infrastrukturer bør medregnes i opgørelserne af de to store 
infrastrukturejeres markedsandele. 

I forlængelse heraf følger naturligt, at disse coax-infrastrukturer i tilfælde af SMP-status for TDC 
eller Norlys i et geografisk delområde fremover bør reguleres på tilsvarende vis, således at 
tjenesteudbydere opnår ret til adgang til disse infrastrukturer til samme vilkår og priser, som 

gældende for TDC’s og Norlys’ egne infrastrukturer. Dette nødvendiggør en opsplitning af 
engrosprisen i en del til den lokale infrastruktur og en del til TDC eller Norlys. 

Af hensyn til en vis grad af landsdækkende harmonisering bør kravet om åbning af 3. parts 

infrastrukturer for udbydere med SMP-status kunne udvides til også at gælde i eventuelle andre 
geografiske delområder, hvor disse infrastrukturudbydere ikke pålægges SMP-status – dette for at 
kompensere for, at valget af elforsyningsområder som geografisk afgrænsning ikke er optimal ift. 
infrastruktur-udbydernes reelle dækningsområder. 

4. Af Erhvervsstyrelsens udkast til geografisk afgrænsning af Marked 3H fremgår det ikke, 

hvorledes udpegningen af udbydere med SMP-status vil blive foretaget. Det oplyses, at dette vil 
blive offentliggjort på et senere tidspunkt. 

Fastspeed vil alligevel allerede nu pege på den imperfekte konkurrencesituation i form af en 
duopol-risiko, der vil gælde på delmarkeder med to store infrastrukturejere, begge med SMP-
status. Skal der være tilstrækkelig konkurrence på et delmarked for infrastruktur, bør der efter 
Fastspeeds opfattelse eksistere mindst 3 af hinanden helt uafhængige infrastrukturer.  

I den forbindelse er det vigtigt at få taget stilling til, i hvilket omfang hver enkelt af de større coax-
baserede bynet udgør et reelt tredje selvstændigt lokalt alternativ. 

Det var i mange år klar dansk telepolitik på mobilområdet, at konkurrencehensynet kun kunne 
tilfredsstilles, såfremt der eksisterede 4 uafhængige infrastrukturer på mobilområdet. Dette er dog 

senere ændret, således at det i dag anses for tilstrækkeligt, men også nødvendigt med 3 
uafhængige mobile infrastrukturer. 

5. Det fremgår af tabel 7 i Erhvervsstyrelsens udkast, at Hjørring Antenneselskab (HAS) er eneste 
tredje betydende ejer af coax-infrastruktur i Danmark ud over TDC og Norlys. Fastspeed er usikker 

på hvilke kriterier, Erhvervsstyrelsen har lagt til grund for denne vurdering. Der findes en del 
andre store coax-infrastrukturer i Danmark, som ikke samarbejder med TDC eller Norlys om udbud 
af bredbånd, og sandsynligvis som har lige så store markedsandele i de købstæder, de dækker. 
Om disse har samme relative størrelse som HAS i Hjørring og/eller samme betydelige samlede 
markedsandel i det nu relevante elforsyningsområde, ved vi ikke. Men det kan synes paradoksalt, 

at jo større et elforsyningsområde defineres, desto mindre bliver et dominerende bynets 
markedsandel i elforsyningsområdet. 

Fastspeed bekendt samarbejder Glentevejens Antenneforening i Odense, der ejer en af Danmarks 
absolut største coax-infrastrukturer, hverken med TDC eller Norlys om udbud af bredbånd. Det 
undrer os derfor, hvorfor denne forening – og lignende foreninger med eget bredbåndsudbud - 
ikke er nævnt på samme måde som HAS. 

Når vi ikke på tilsvarende vis fremdrager antenneforeningerne i fx Ålborg/Nørresundby, Århus, 
Skanderborg, Horsens, Kolding, Varde, Sønderborg, Middelfart, Fåborg, Nyborg, Korsør, 
Vordingborg, Brøndby og Helsingør er årsagen, at vi går ud fra, at disse foreninger er medtaget i 
de markedsandele, der er opgjort for TDC eller Norlys. 

 

Fastspeed står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer. 

Venlig hilsen 

Jens Raith 
Adm. direktør 


