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TDC NET’s høringssvar til Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse af engrosmarkeder 
for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) 
Indledningsvist skal TDC NET kvittere for modtagelse af høringsudkastet og for muligheden for at 
afgive høringssvar. 
 
Overordnet er det TDC NET’s vurdering, at resultatet af Erhvervsstyrelsens markedsafgrænsning på 
højkapacitetsmarkedet er korrekt, men det er TDC NET’s opfattelse, at analysen i flere henseende er 
mangelfuld og ikke begrundet i evidens. Tilsvarende forekommer også SMP-udpegningen på de en-
kelte delmarkeder at være rigtig, men der mangler i høj grad en analyse og formulering af, hvilke 
konkurrenceproblemer, der kan opstå på de enkelte markeder. Uden en sådan analyse vil ERST få 
svært ved at pege på, hvilke regulatoriske forpligtelser der er forholdsmæssige i forhold til de konkur-
renceproblemer, der kan opstå.  
 
Dette er også yderst relevant i forhold til, at Erhvervsstyrelsen har igangsat en omfattende proces 
med et at konstruere omkostningsmodeller for engrosydelser leveret af netværksudbydere, der har 
SMP. Dette arbejde er tidskrævende og kostbart for styrelsen og interessenter, men kun forholds-
mæssigt at gennemføre i det omfang, at styrelsen kan sandsynliggøre, at der ville være konkurren-
ceforhold i de pågældende delmarkeder, der nødvendiggør en omkostningsbaseret prisregulering på 
engrosniveau. 
 
TDC NET er på ovenstående baggrund grundlæggende enig i Erhvervsstyrelsens hovedkonklusioner 
i udkastet, men har til trods herfor en række bemærkninger, som vil blive fremført i det følgende.  

 
1. Manglende inddragelse af tidligere høringssvar 
Baseret på en sammenligning af udkastets første del (afsnit 1-3) med de tidligere versioner, der blev 
sendt i særskilt høring i form af udkast til henholdsvis afgrænsning af produktmarkedet og det geo-
grafiske marked, er det i vid udstrækning ikke muligt for TDC NET at se, at Erhvervsstyrelsen skulle 
have forholdt sig til de punkter, som TDC NET fremførte i forbindelse med disse særskilte høringer. 
 
På ovenstående baggrund skal TDC NET i det hele henvise til de tidligere høringssvar, der genfrem-
sendes som bilag til dette høringssvar, samt opfordre til at Erhvervsstyrelsen forholder sig til de en-
kelte punkter i enten afgørelsen eller et høringsnotat. 
 
2. Terminologi 
Erhvervsstyrelsen refererer i vid udstrækning til ”TDC” igennem udkastet – selvom der som bekendt 
er gennemført en separation, hvor TDC nu er opdelt i henholdsvis ”TDC NET” og ”Nuuday”. Derimod 
foretager styrelsen ofte en sondring mellem ”Norlys” og ”Stofa” afhængigt af, om der henvises til en-
gros- eller detailforretningen. 
 
Det er efter TDC NET’s opfattelse forvirrende og ofte meningsforstyrrende, fx i forbindelse med be-
skrivelsen af aftalerne med EWII (s. 114f) og afsnittet om prisklemmer (afsnit 4.4.3), når der blot 
henvises til ”TDC”, da det dækker over, at TDC NET og Nuuday som særskilte virksomheder har 
forskellige funktioner og kommercielle interesser. 
 
TDC NET skal på den baggrund opfordre til, at Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med den gen-
nemførte opsplitning anvender disse termer afhængigt af, om der henvises til infrastruktur- og engros-
forretningen (TDC NET) eller detailforretningen (Nuuday). 
 
3. Karakteristik af detailmarkedet og kunderne på lavkapacitetsmarkedet 
Der er flere steder i udkastet, hvor Erhvervsstyrelsen fremkommer med vurderinger af, at detailmar-
kedet er uigennemsigtigt, og at der er lav mobilitet blandt kunderne på lavkapacitetsmarkedet. Det 
virker imidlertid ikke til, at disse vurderinger hviler på et faktuelt grundlag, men fremstår i stedet som 
ikke-efterprøvede hypoteser. 
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Et eksempel herpå er på s. 12, hvoraf det fremgår, at: 
 

”Det er i forlængelse heraf Erhvervsstyrelsens opfattelse, at detailmarkedet for bred-

båndstjenester er et marked, hvor den enkelte forbruger kan have svært ved at danne sig 
et overblik over prissætningen af det tilgængelige udbud af produkter og på denne bag-
grund foretage et informeret valg af bredbåndsabonnement.” (TDC NET’s fremhævning). 

 
Det fremgår ikke, hvad denne opfattelse er baseret på; om styrelsen har undersøgt det ved hjælp af 
egne eller eksterne forbrugerundersøgelser eller andet. 
 
Det er i øvrigt vanskeligt for TDC NET at genkende, at prissætningen af produkterne på detailmarke-
det skulle være vanskelige at gennemskue, eller i øvrigt svære at sammenligne. Der er således tale 
om et marked præget af relativt enkle produkter, som er karakteriseret af en hastighed og en månedlig 
pris. Samtidigt har de fleste udbydere en overskuelig portefølje bestående af typisk 1-4 hastigheder 
med hver sin pris. 
 
I forhold til sammenligning af produkter og priser på tværs af udbydere findes der en lang række gratis 
sammenligningstjenester på internettet, fx bredbånd.dk, samlino.dk, tjekbredbaand.dk, bredbånds-
oversigt.dk mv., hvor man som forbruger med ganske få klik kan trække en oversigt over mulighe-
derne på ens adresse. 
 
TDC NET kan ikke afvise, at der blandt visse dele af befolkningen kan være vanskeligheder forbundet 
med at identificere eget behov, men det skyldes ikke, at markedet er uigennemsigtigt. Hvis Erhvervs-
styrelsen mener, at nogle kundesegmenter har svært ved at klarlægge egne behov og agere derefter 
i markedet, vil TDC NET opfordre til, at Erhvervsstyrelsen sammen med Energistyrelsen udarbejder 
og promoverer oplysende materialer herom eller eventuelt henviser til Forbrugerrådet Tænk, som har 
vejledning tilgængelig på deres hjemmeside.1 
 
Et andet eksempel på manglende faktuelt grundlag for vurderinger og konklusioner er s. 31-32, hvor 
Erhvervsstyrelsen har en række overvejelser om potentielle årsager til manglende skift til et højkapa-
citetsprodukt blandt visse kunder på lavkapacitetsmarkedet.  
 
Det virker imidlertid til, at der udelukkende er tale om hypoteser2, og at Erhvervsstyrelsen ikke rent 
faktisk har foretaget en forbrugerundersøgelse med henblik på at be- eller afkræfte disse hypoteser.  
 
Det er TDC NET’s klare opfattelse, at kunderne på lavkapacitetsmarkedet skifter til et højkapacitets-
produkt i takt med, at der opstår et reelt eller oplevet behov for højere båndbredder. Det forhold, at 
der fortsat er en relativ stor mængde kunder på lavkapacitetsmarkedet, som endnu ikke er skiftet til 
højkapacitetsmarkedet, skyldes derfor mest oplagt, at disse kunder endnu ikke har oplevet dette be-
hov – snarere end at det fx er fordi, at ”det er besværligt at skifte til en anden bredbåndsteknologi”, 
som det ellers er anført på s. 36. 

 
Som nærmere uddybet i TDC NET’s høringssvar af 31. januar 2020 til udkast til afgrænsning af pro-
duktmarkedet, sker der i disse år en accelererende migration fra lav- til højkapacitetsmarkedet. Data 
på kundefrafaldet på lavkapacitetsmarkedet giver i hvert fald ikke baggrund for at konkludere, at der 
er lav mobilitet blandt kunderne på lavkapacitetsmarkedet. Kundestrømsdata viser tværtimod, at høj-
kapacitetsmarkedet lægger et vist konkurrencemæssigt pres på lavkapacitetsmarkedet, som vil være 
disciplinerende i forhold til både produktudbud og prissætning for aktørerne på lavkapacitetsmarke-
det. 
 
Opsummerende er det efter TDC NET’s opfattelse problematisk, hvis Erhvervsstyrelsen ikke baserer 
sine vurderinger på evidens – særligt når der er tale om emner, som ret oplagt er egnede til at lade 
sig belyse gennem fx forbrugerundersøgelser. 
 
TDC NET skal på den baggrund igen opfordre Erhvervsstyrelsen til at foretage egentlige undersøgel-
ser af efterspørgsels- og skiftemønstre – og årsagerne hertil – mellem lav- og højkapacitetsmarkedet 
i stedet for at foretage konklusioner baseret på hypoteser, fordi konklusioner baseret på hypoteser 
ikke er tilstrækkelig juridisk eller økonomisk grundlag for en myndighed til at pålægge SMP-forpligtel-
ser på en udbyder, der i sagens natur er særdeles indgribende.  
 
4. Afsætnings- og efterspørgselsdynamikker på højkapacitetsmarkedet 
I sin gennemgang af udviklingen i downloadhastigheder i afsnit 3.1.1.3 anfører Erhvervsstyrelsen, at: 
 

”Erhvervsstyrelsen vurderer, at sådanne højhastighedsprodukter [op til 1.000 mbit/s] vil 
have stor betydning for konkurrencen på højkapacitetsmarkedet fremadrettet, idet detail-
kunderne efterspørger stadigt højere hastigheder.”  

 

 
1 https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/forsyning/internet-hastighed 
2 Hvilket også nævnes af styrelsen selv nederst på s. 31: ”Denne hypotese understøttes…” 

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/forsyning/internet-hastighed
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TDC NET er enig i, at mange forbrugere gennem de senere år har oplevet et stigende behov for 
højere båndbredder, og at dette har påvirket efterspørgslen og drevet opdelingen i et lav- og højka-
pacitetsmarked. 
 

Det er dog væsentligt at påpege, at pris efter TDC NET’s vurdering har størst betydning 
for forbrugernes valg af båndbredde på højkapacitetsmarkedet og opfordrer igen her Er-
hvervsstyrelsen til at fremstille noget evidens til at understøtte den vurdering om forbruger-
adfærd som styrelsen lægger til grund for sine konklusioner om konkurrencesituationen.  

 
I den forbindelse skal TDC NET henvise til, at TDC NET siden januar 2020 har haft en ’flad’ priskurve 
på fiber BSA-produkter, dvs. produkterne koster det samme uanset hastighed, over 300 mbit/s, hvilket 
også har betydning for prissætningen på detailniveau. Her har flere aktører markedsført sig med kun 
ét produkt (”op til 1.000 mbit/s”), fx Fastspeed, mens andre har en portefølje af hastigheder men med 
en relativ lille prisforskel, fx YouSee hvor der kun er 50 kr. prisforskel på en 150 mbit/s (349 kr.) og 
en 1.000 mbit/s. (399 kr.). 
 
Det forhold, at der sker en øget afsætning af ”op til 1.000 mbit/s”-produkter er således ikke nødven-
digvis udtryk for, at forbrugerne har vurderet, at det udelukkende er dette produkt, der kan dække 
deres behov, men kan også være et udtryk for, at den prismæssige forskel har været så lille (eller 
ikke-eksisterende) sammenlignet med fx et 300 mbit/s-produkt, at forbrugerne har valgt den højeste 
hastighed. 
 
Omvendt er der andre tjenesteudbydere, fx Waoo, som primært er til stede på elselskabernes fiber-
infrastruktur, og som har en bredbåndsportefølje, hvor der i langt højere grad er foretaget en pris-
mæssig differentiering mellem de enkelte hastigheder. Waoo opkræver således 319 kr. for 200 mbit/s, 
mens en 1.000 mbit/s forbindelse koster 489 kr., hvilket er en forskel på 170 kr. og formentligt tilstræk-
keligt til, at kunderne vil være mere tilbageholdende med at bestille de helt høje hastigheder, hvis de 
vurderer, at de kan nøjes med mindre. 
 
TDC NET skal på den baggrund opfordre Erhvervsstyrelsen til at analysere forbrugernes prisfølsom-
hed på højkapacitetsmarkedet, hvor det vil være oplagt også at sammenligne forbrugernes ha-
stighedsvalg i TDC NET’s højkapacitets-footprint med Waoo’s kunder på elselskabernes infrastruktur. 
I det omfang at andelen af forbrugere, der har valgt de helt høje hastigheder, er højere i TDC NET’s 
footprint end tilfældet er for Waoo, indikerer dette, at kunderne er prisfølsomme, og at der således er 
indbyrdes substitution mellem de forskellige hastigheder på højkapacitetsmarkedet (hvilket i øvrigt er 
i overensstemmelse med markedsafgrænsningen, hvor alle højkapacitetsprodukter er på samme 
marked). 
 
Et sådant resultat vil efter TDC NET’s opfattelse understøtte, at Erhvervsstyrelsen ikke alene bør se 
på udviklingen i afsætning af de forskellige hastigheder, men også tage hensyn til de relative priser, 
så styrelsen ikke kommer til at overvurdere den reelle, behovsdrevne efterspørgsel efter de højeste 
hastigheder. 
 
En sådan overvurdering kan indebære risiko for, at reguleringen bliver mere detaljeret end der er 
behov for. Det er i den sammenhæng væsentligt, at reguleringen gøres tilpas smidig med henblik på 
at give markedet tid og plads til at finde den mest efficiente prissætning, herunder i lyset af det fore-
stående ”opbrud” som følge af den forventede åbning af en lang række hidtil lukkede infrastrukturer. 
Markederne er dynamiske, og det er vigtigt, at udbud og efterspørgsel får mulighed for at mødes og 
producere det velfærdsoptimerende resultat for slutbrugerne uden unødvendige regulatoriske be-
grænsninger. 

 
5. Inklusion af faste trådløse net på lavkapacitetsmarkedet 
TDC NET har noteret sig, at faste trådløse net nu er inkluderet på lavkapacitetsmarkedet, og at der 
vil blive sendt et samlet udkast til geografisk afgrænsning, markedsanalyse og SMP-udpegning på 
marked 3LC i høring snarest.  
 
TDC NET vil afvente udkastet til markedsafgrænsning på marked 3LC og herefter afgive kommentarer 
vedrørende faste trådløse net på baggrund af Erhversstyrelsens analyse af hvilke typer netværk og 
produkter der er inkluderet (fx om styrelsen ser en forskel mellem punkt til punkt og punkt til multipunkt 
forbindelser), hvilke nuværende og potentielle udbydere der er tale om og hvad deres markedsandele 
er. Disse spørgsmål vil være relevante i forhold til at forstå, hvilken virkning faste trådløse net har på 
konkurrencen i lavkapacitetsmarkedet. 
 
6. Adgang til multicast 
TDC NET er enig med Erhvervsstyrelsen i vurderingen af, at det ikke er nødvendigt at stille krav om 
udbud af traditionelt flow-tv via multicast i tillæg til udbuddet af bredbåndstjenester. Det er en konse-
kvens af styrelsens konklusion om at flow-tv er mindre vigtigt for bredbåndsmarkederne. Det gør sig 
efter TDC NET’s vurdering også gældende for kobbernettet. 
 
Det er imidlertid ikke helt klart hvad Erhvervsstyrelsen mener med sidste sætning i afsnit 4.3: 
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”Idet der i dag findes mere hensigtsmæssige og kommercielt bæredygtige metoder til 
fremføring af tv, er det således vigtigt, at tjenesteudbyderne til enhver tid har samme ad-
gang hertil, som de selskaber, der selv ejer net.” 
 

TDC NET forstår mest naturligt ovenstående sådan, at der (naturligvis) ikke må stilles tekniske (eller 
andre) hindringer i vejen for, at tredjeparter kan levere relevante tv-løsninger over en bredbåndsfor-
bindelse (et forhold som også er understøttet via kravene om net-neutralitet). 
 
7. Rå og virtuel adgang 
TDC NET er enig i, at der ikke er behov for at sikre reguleret adgang til rå engrosprodukter på fiber-
nettet (og kobbernettet). Det skyldes som nævnt af Erhvervsstyrelsen, at den nuværende virtuelle 
adgang, der tilbydes af TDC NET, giver tilstrækkelig med frihedsgrader til at dække efterspørgslen 
fra tjenesteudbyderne inklusive i forhold til at tilbyde differentierede detailprodukter.  
 
Dette understøttes af den meget begrænsede efterspørgsel, som TDC NET oplever blandt tjeneste-
udbyderne efter rå adgang til fibernettet. 
 
Som følge af den tidligere deregulering af marked 4 giver det heller ikke mening at fortsætte forplig-
telser for rå fiber BTO, og Erhvervsstyrelsen har da heller ikke analyseret markedet for dette produkt.  
 
8. Foreningsejet infrastruktur 
TDC NET skal som tidligere nævnt fremhæve, at foreningsejet infrastruktur bør indgå med en anden 
vægt i forbindelse med den konkurrencemæssige analyse og SMP-udpegning på de enkelte delmar-
keder – også selvom der ikke afgrænses et særskilt delmarked for disse foreninger.  

 
Det skyldes, at i en række tilfælde udgør foreningsejet infrastruktur en stor andel af udbydernes mar-
kedsandele, men fordi disse foreninger løbende (ved kontraktudløb) har mulighed for at skifte udby-
der, er denne del af markedsandelen ustabil over tid, og udbyderen risikerer således at miste en stor 
del af sin samlede markedsandel på én gang. 
 
Dette er tydeligt illustreret ved Erhvervsstyrelsens beskrivelse af elforsyningsområdet KONSTANT på 
s. 219f, hvoraf det fremgår, at Norlys’ markedsandel bliver mere end halveret (falder fra 42,1 pct. til 
19,8 pct.) som følge af, at Norlys har mistet én enkelt antenneforening til en konkurrent (Kabelplus). 
 
Efter TDC NET’s opfattelse skal foreningsejet infrastruktur, hvor foreningerne har mulighed for at 
skifte udbyder, sammenlignes med budmarkeder, dvs. markeder hvor konkurrencen ikke udspiller sig 
fra dag-til-dag men i stedet i forbindelse med regelmæssige udbudslignende konstruktioner, hvor der 
bydes ”for markedet”.  
 
Markedsandele er altid blot en indledende indikator og kan aldrig stå alene i en vurdering af marked-
smagt3, men særligt ved budmarkeder er det anerkendt i konkurrenceretlig praksis, at markedsandele 
bør spille en mindre rolle.  
 
Det skyldes, at selv en høj markedsandel kan dække over, at der udspiller sig en livlig konkurrence i 
forbindelse med budgivningen, og den høje markedsandel er derfor ikke udtryk for dominans, hvis 
den nemt kan ”skifte hænder” i forbindelse med et kommende udbud. 
 
Dette fremgår bl.a. af Konkurrencerådets afgørelse af 31. januar 2018 om CD Pharmas prissætning 
af Syntocinon (”CD Pharma-afgørelsen”), hvor TDC NET skal fremdrage følgende punkter: 
 

”594. Efter konkurrencelovens forarbejder forudsætter en dominerende stilling, at indfly-
delsen kan opretholdes over ”en vis periode”. En midlertidig markedsandel af betydelig 
størrelse er derfor ikke i sig selv nok til at statuere en dominerende stilling. Hvis udøvelsen 
af markedsmagt kun er midlertidig og kan afhjælpes af markedskræfterne inden for 
en rimelig tid, vil virksomheden således ikke være dominerende.” 

 
”600. Man vil typisk se på markedsandele over en længere årrække, når der er tale om 
budmarkeder. Men selv i en situation, hvor en virksomhed har vundet en række på 
hinanden følgende budrunder og dermed har fastholdt en markedsandel på 100 pct. 
over en årrække, kan der udspille sig en livlig konkurrence i forbindelse med bud-
givningen, som kan medføre, at virksomheden ikke er dominerende.” 
 
”603. Kommissionen har også fremhævet, at troværdige konkurrenter, der har mulig-
hed for at deltage i fremtidige bud har større konkurrencemæssig betydning, end 
hvem der rent faktisk har vundet de pågældende bud: “Indeed, in such a bidding market 
what matters for competition is the ability to credibly take part in future bids (in particular 

 
3 Jf. CD Pharma-afgørelsen, pkt. 599: ”Markedsandele giver det første nyttige fingerpeg 
om markedsstrukturen og de forskellige virksomheders relative betydning på markedet. 
Kommissionen har i den forbindelse anført, at markedsandele kun er en proxy for mar-
kedsmagt, som er dét, der er afgørende.” 
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the perception of the customers are important) rather than the actual breakdown of bids 
won and lost.” (TDC NET’s fremhævninger). 

 
Videre anfører Konkurrencerådet i pkt. 595 under henvisning til Kommissionens retningslinjer, at det 
især er følgende tre faktorer, der er relevante ved en vurdering af dominans: 
 

1) Aktuel konkurrence 
2) Potentiel konkurrence 
3) Modstående købermagt 

 
I forhold til foreninger med egen infrastruktur vil en udbyder oftest være udsat for et betydeligt kon-
kurrencepres i forbindelse en konkurrenceudsættelse af foreningsaftalen – både fra aktuelle og po-
tentielle konkurrenter – ligesom foreningerne besidder en betydelig modstående købermagt. Dette vil 
være tilfældet uanset hvilken markedsandel den pågældende udbyder i øvrigt vil have på markedet, 
eller om udbyderen ender med at få aftalen med foreningen eller ej.  
 
TDC NET skal på den baggrund opfordre Erhvervsstyrelsen til at kortlægge den del af markedet, der 
udgøres af foreninger med ejet net, og som har mulighed for at skifte udbyder ved aftaleudløb, når 
styrelsen foretager den konkurrencemæssige analyse af de enkelte delmarkeder.  
 
I det omfang en sådan analyse viser, at der udspiller sig en konkurrence om disse foreninger, når 
aftalerne har udløb, taler dette for, at dette segment skal indgå med en mindre vægt i forbindelse med 
SMP-analysen end hvad markedsandelene ellers indikerer, jf. CD Pharma-afgørelsen og den deri 
refererede praksis fra Kommissionen. 
 
Endelig er det også tilfældet, at rent juridisk kan TDC NET ikke pålægges de samme forpligtelser på 
et access netværk ejet af en tredjepart, som et netværk ejet af TDC NET. Det er fx ikke TDC NET’s 
afgørelse, om et tredjepartsejet netværk skal være åben for netadgang og på hvilke vilkår. 
 
9. Vertikal integration og wholesale-only 
TDC NET er opmærksom på Kodeks’ definition af en wholesale-only udbyder i art. 80, stk. 1 og som 
gengivet i afsnit 4.2.2.  
 
Dette ændrer imidlertid ikke på, at der er forskellige grader af vertikal integration, herunder i forhold 
til juridisk, administrativ, ledelses- og beslutningsmæssig opdeling, der påvirker udbyderens evne og 
incitament til at udøve en adfærd, som man normalvis vil associere med en ”fuldt” vertikalt integreret 
udbyder, herunder i forhold til risikoen for at favorisere det Erhvervsstyrelsen kalder ’intern afsætning’.  
Det gælder fx hvordan engrosydelser prissættes og leveres til hhv. intern og ekstern afsætning men 
også fx hvordan beslutninger tages om investeringer i fiberudrulning og produktudvikling. 
 
TDC NET skal på den baggrund opfordre Erhvervsstyrelsen til at forholde sig konkret til de særlige 
forhold omkring hver enkelt SMP-udbyder, herunder ikke mindst graden af vertikal integration, i for-
hold til hvilke konkurrencemæssige risici, der reelt vurderes at være, og dermed hvilke regulerings-
mæssige tiltag, der i lyset heraf vil være nødvendige at pålægge de enkelte SMP-udbydere. 
 
Erhvervsstyrelsen bør ikke kun se på ”modpolerne” vertikal integration vs. wholesale-only, men i høj 
grad også forholde sig til det mellemliggende spektrum, idet behovet for og proportionaliteten i forbin-
delse med pålægning af forpligtelser vil afhænge af, hvor den pågældende SMP-udbydere befinder 
sig på denne skala. 
 
Derudover skal TDC NET bemærke, at TDC NET ikke deler Erhvervsstyrelsens opfattelse på s. 116 
afsnit 3, at det især er meget små netejere, der er begrænset af en købermagt og derfor som konse-
kvens har behov for mindre regulering. Hvis infrastruktur-udbyderen afsætter en stor andel af omsæt-
ningen til den samme eller få tjenesteudbydere, vil den eller disse også udøve købermagt, der disci-
plinerer engrospriserne, selv for store infrastrukturudbydere. Kodeks opererer på dette område ikke 
med størrelser på udbydere.  
 
10. Engrosplatforme 
Erhvervsstyrelsens fremstilling af den øgede fremkomst af engrosplatforme, der tilbyder adgang til 
eksterne tjenesteudbydere, har efter TDC NET’s opfattelse ikke et tilstrækkeligt fokus på de konkur-
rencemæssige problemstillinger, som dette afstedkommer (dette nævnes kun helt kortfattet afslut-
ningsvist i afsnit 4.2.4 på s. 127). 
 
Erhvervsstyrelsen gengiver i den forbindelse, hvad Norlys har oplyst til styrelsen, om at ”selskabet fra 
starten har haft et helt særligt fokus på at forsikre såvel netejere, tjenesteudbydere som myndigheder 
om, at der er ”vandtætte skotter” mellem OpenNet og Norlys”.  
 
Ikke desto mindre var dette netop et særligt fokus for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, da den 
behandlede Norlys-fusionen, og hvor OpenNet kom under Norlys’ ejerskab, jf. afgørelsens pkt. 1374:  
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”Som nævnt vurderer styrelsen, at Norlys efter fusionen potentielt vil kunne anvende ejerskabet 
af OpenNet-platformen til at gennemtvinge vilkår i andre netejeres fibernet, der favoriserer Norlys’ 
egne service providere, jf. afsnit 5.2.2.2.1.1. Desuden vil ejerskabet af OpenNet kunne medføre, 
at Norlys får adgang til konkurrencefølsomme oplysninger om konkurrenter både på markedet for 
engrossalg af bredbåndsforbindelser og på markederne for detailsalg af tv-kanaler og bredbånds-
forbindelser via fibernet.” 

 
Norlys afgav herefter tilsagn for at imødekomme disse betænkeligheder. Tilsagnene forpligter også 
Norlys til ikke at deltage i kommercielle forhandlinger med de enkelte netejere og tjenesteudbydere 
for så vidt angår priser og vilkår. 
 
De samme betænkeligheder vil imidlertid også knytte sig til andre engrosplatforme, hvor disse udby-
des af aktører, som selv er netejere/tjenesteudbydere (fx Fibia). Her vil der ikke være tilsagn, som 
regulerer forholdene. 
 
På den baggrund skal TDC NET opfordre Erhvervsstyrelsen til at forholde sig kritisk til, hvordan det 
sikres, at en engrosplatform ikke udnyttes til at give platformsejerens detaildivision bedre vilkår på de 
tilsluttede infrastrukturer, men også at der ikke sker en konkurrencebegrænsende koordinering af 
priser og vilkår i regi af engrosplatformen, der uvægerligt vil få indsigt heri fra alle de tilsluttede ne-
tejere og tjenesteudbydere.  
 
Det bør ligeledes sikres, at der ikke er risiko for, at platformsejerens koncerninterne infrastruktur be-
gunstiges på de eksterne netejeres bekostning. Dette kunne eksempelvis være i form af, at platforms-
ejeren giver ”egen” infrastruktur øget synlighed/tilgængelighed ved tjenesteudbydernes opslag i be-
stillingssystemet i de situationer, hvor der også er en koncern-ekstern forbindelse på adressen (dob-
beltkabling). Generelt er der behov for klarhed om, hvordan en platform forholder sig til dobbeltkab-
lede adresser, da platformen kan blive et redskab til at fjerne et evt. incitament til udbygning af kon-
kurrerende accesslinjer på de adresser de dækker.  
 
Afslutningsvist skal TDC NET korrigere beskrivelsen af Columbine/Columbus på s. 126, hvoraf det 
fremgår, at:  
 

”TDC anvender således to adskilte bestillingssystemer i forbindelse med selskabets afsætning af 
engrosbredbånd”.  

 
TDC NET kan oplyse, at det er det samme underliggende systemer, der servicerer henholdsvis Nu-
uday og eksterne tjenesteudbydere – dette gøres blot ved hjælp af forskellige brugergrænseflader. 
 
11. Tilbagebetalingstid på fiberinvestering 
Det fremgår af udkastet, at flere af de regionale fiberselskaber anvender tilbagebetalingstider som 
krav for udrulning af fiber, der er markant lavere end den periode på 35 år for anlægsaktiver, der 
foreslås af Erhversstyrelsen i den nye LRAIC-model under udvikling. Dette gælder fx Aura (12 år), 
nævnt på s. 167, og MES (11 år), nævnt på s. 229. 
 
Under samtidig henvisning til det nye Kodeks, art. 3, hvoraf det fremgår, at det fremadrettet er et 
selvstændigt hensyn at sikre udrulning af net med meget kapacitet, skal TDC NET opfordre Erhvervs-
styrelsen til at sikre, at der ikke i LRAIC-modellen anvendes levetider for aktiver (og dermed tilbage-
betalingstider), der er så lange, at en eventuel prisregulering på baggrund af LRAIC-modellen bliver 
en barriere for fortsat udrulning af fibernet, fordi der ikke kan opnås de for investeringen påkrævede 
tilbagebetalingstider. 

 
12. Stikledningsforpligtelse 
TDC NET noterer sig, at markedsanalysen ikke afdækker noget behov for at sikre, at en SMP-udbyder 
med et eksisterende fibernet foretager udbygninger af dette net med stikledninger. TDC NET er enig 
med Erhvervsstyrelsen i, at der ikke kan ses noget behov for at sikre, at netejere foretager mindre 
tilpasninger af deres net for at øge afsætningen, og at konkurrencen mellem udbydere sikres gennem 
forpligtelser om ikke-diskrimination og transparens. 
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