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1 Resumé   

TDC NET er grundlæggende enige i opsplitningen af bredbåndsmarkedet i lav- og højha-
stighedsmarkedet (henholdsvis marked 3LC og marked 3HC).  
 
Det er dog essentielt, at markedsafgørelsen fanger den sammenhæng der fortsat er mellem 
marked 3HC og særligt kobber: 

• Bredbåndsmarkedet er overordnet set et mættet marked, så der er tale om konkur-
rence mellem infrastrukturer. Afsætningen på kobber er faldende, og det er tydeligt, at 
detailkunderne bevæger sig til marked 3HC. Dette konkurrencepres er kun envejs, og 
forstærkes af, at marked 3HC overlapper kobberinfrastrukturen i 91 pct. af landet. 

• Marked 3HC kan levere samme hastigheder og konkurrerer også på priser med kobber, 
som betyder, at kobber er konkurrencemæssigt begrænset.   

 
Selv i de områder, hvor kobbernettet ikke er overlappet af 3HC infrastruktur, kan FWA lægge 
et prismæssigt pres, eftersom:  

• FWA-markedet er i vækst 
• FWA-udbydere er fleksible til at imødegå en eventuel prisstigning på det kundeseg-

ment, som kobbernettet servicerer, da  

• der er lave adgangs- og ekspansionsbarrierer til FWA.  
 
TDC har endvidere foretaget en opsplitning af detail- og engrosforretning, som bevirker, at 
TDC NET nu kun måles på engrosparametre, har separat ledelse fra detailforretningen, og har 
incitamenter, der ligger sig op ad en ren engrosforretning.  
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Den ændrede markedsdynamik nu og i fremtiden betyder, at der ikke i samme omfang som 
tidligere er konkurrenceproblemer i forhold til kobbernettet, der kræver ex ante regulering. For-
pligtelserne bør endvidere afspejle den ændrede markedssituation, hvor volumen på kobber-
nettet er aftagende, og den ændrede incitamentsstruktur for TDC NET. Det er vigtigt at tage 
udgangspunkt i nuværende og potentielle konkurrenceproblemer og ikke i eksisterende forplig-
telser.  
 
Dette bliver gennemgået i nedenstående afsnit. 
 

2 Marked 3HC lægger et konkurrencemæssigt pres på kobber 

TDC NET er grundlæggende enig i opsplitningen af bredbåndsmarkedet i lav og højhastigheds-
markeder1, hvor marked 3LC udbydes via infrastrukturerne kobber og FWA, mens marked 3HC 
udbydes via coax og fiber. Helt overordnet lægger 3HC et pres på kobber, mens kobber kun 
lægger et pres på 3HC i forhold til, hvor hurtigt migreringen fra kobber til 3HC kan ske. Der er 
et separat marked for produkter med lav kapacitet, og når tidligere detailkunder fra dette 
marked først har valgt et højhastighedsprodukt, skifter de ikke tilbage til et lavhastighedspro-
dukt, selvom prisen på højhastighedsprodukter skulle stige. Når detailkunderne skifter fra kob-
ber mod coax og fiber, men ikke den anden vej, viser det envejssubstitution fra kobber til mar-
ked 3HC2.  
 
Der er et klart konkurrencemæssigt pres på kobber, der kommer fra marked 3HC. Presset kom-
mer især fra fire vinkler: 
 

1. Produktudbud og -priser på marked 3HC lægger en prismæssig begrænsning på kobber  
2. Detailkunderne migrerer fra kobber til marked 3HC 
3. Gennemsigtighed på markedet betyder, at prisfølsomme detailkunder træffer velinfor-

merede valg 
4. Professionelle engroskunder, der er til stede på både marked 3HC og kobber, under-

støtter migrering fra kobber  
 
Dette demonstreres i det følgende.  
 

2.1 Produktudbud og -priser på marked 3HC lægger en prismæssig begrænsning på kobber 
Omkring 91 pct. af alle husstande i Danmark har adgang til højhastighedsnet3. Der er således 
en parallel dækning af kobbernettet af marked 3HC, hvor mere end ni ud af ti husstande har 

 
1 TDC NET henviser også til høringssvar af 31. januar 2020 til udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3; 1. 

februar 2019 til rapport om den geografiske udvikling på bredbåndsmarkedet; samt 28. august 2019 til Erhvervssty-

relsens rapport om udviklingen på detailmarkedet for bredbånd af juni 2019. 

2 Dette understreges også i Konkurrencerådsafgørelse den 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., 

afsnit 5.1.1.1.4.2.1 Udviklingen i hastigheden for bredbånd baseret på kobber, coax og fiber. Konkurrence- og Forbru-

gerstyrelsen skriver i punkt 450: ”Udviklingen på bredbåndsmarkedet og kundernes modvilje mod at skifte tilbage til 

en billigere men langsommere forbindelse, når først de har fået hurtigere bredbånd på fiber/coax jf. nedenfor, harmo-

nerer med en udvikling, som skyldes, at kunderne migrerer fra en langsommere infrastruktur, som ikke længere kan 

følge med kundernes brug af internettet, mod de nyere typer højhastighedsinfrastruktur, som i stigende grad bliver 

tilgængelig på flere og flere private adresser.” 

3 Erhvervsstyrelsens udkast til geografisk afgrænsning for marked 3HC af 24. april 2020, side 10.  
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adgang til produkter på begge markeder. Marked 3HC kan levere de produkter, der også udby-
des på kobber, mens det modsatte ikke er tilfældet, hvilket fordrer envejssubstitution. Coax og 
fiber leverer et bredt spænd af hastigheder, hvorimod kobber kun leverer hastigheder i den lave 
ende af spektret, hvilket kan ses af Figur 1: 
 

 

  
Figur 1 Produktudbud på marked 3 med andele af abonnementer 

Kilde: Energistyrelsen, Telestatistikken 2. halvår 2019. 
 
Det ses af Figur 1, at flertallet (57 pct.) af detailabonnementer på kobbernettet køber produk-
ter med en downloadhastighed på mellem 10 og 30 Mbit/s. Dette billede ser anderledes ud for 
de andre infrastrukturer, hvor størstedelen af detailkunderne vælger højere hastigheder. På 
coax og fiber, ligger de foretrukne produkter (hhv. 50 pct. og 44 pct.) på mellem 100 og 300 
Mbit/s. Forskellen i downloadhastighed mellem infrastrukturerne kan illustreres ved at kigge 
nærmere på medianhastigheden: 
 

 
Figur 2 Medianhastigheder opgjort på infrastruktur (Mbit/s) 

Kilde: Energistyrelsen, Telestatistikken 2. halvår 2019. 
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Medianhastigheden er et estimeret billede af den typiske markedsførte hastighed på de solgte 
abonnementer, da det er den hastighed, hvor halvdelen af de solgte abonnementer enten har 
samme eller højere hastighed. For fastnet bredbånd i alt på tværs af infrastrukturer, er medi-
anhastigheden 84 Mbit/s4. 
 
Det fremgår af Figur 2, at der er et stort spring i medianhastighed fra kobber- til fiberproduk-
ter, fra 24 Mbit/s til 152 Mbit/s. Halvdelen af de solgte fiberabonnementer ligger derfor under 
medianhastigheden, og dermed på hastigheder, der i mange tilfælde kan opnås på kobber. 
Som det ses af Figur 1, ligger 10 pct. af de solgte fiberabonnementer på de hastigheder, hvor 
der er allerflest solgte abonnementer på kobber (10-30 Mbit/s). Dette viser, at der er detailud-
bydere på fiber, der går efter at tilbyde de samme produkter, som flertallet af detailkunderne 
på kobber vælger, hvilket lægger et prismæssigt pres på kobberprodukterne.  
 
Ses der på priser, viser det sig, at priser for sammenlignelige produkter fordrer migrering, som 
kan ses i Tabel 1 nedenfor: 
 

Tabel 1 Gennemsnitspriser for detailprodukter på marked 3 (DKK pr. måned) 

Teknologi 10 
Mbit/s 

20 
Mbit/s 

50 
Mbit/s 

100  
Mbit/s 

300 
Mbit/s 

500 
Mbit/s 

1.000 
Mbit/s 

Kobber 219 236 283 289 - - - 
Coax - - 268 295 340 - 424 
Fiber   275 300 344 436 424 

Kilde: Erhvervsstyrelsen (2019) Rapport om udviklingen på detailmarkedet for bredbånd for kobber, coax, fiber.  

 
Tabel 1 viser priser på detailprodukter med samme hastighed på kobber, coax og fiber. Priserne 
på tilsvarende produkter mellem 50-100 Mbit/s, ligger på et sammenligneligt niveau på kobber 
og marked 3HC. Tjenesteudbydere af marked 3HC-produkter er nødt til at tilbyde sammenlig-
nelige priser for at give incitament til at skifte, så længe abonnementerne befinder sig på ha-
stigheder på 100 Mbit/s og under, hvor kobber også kan levere. Prisniveauet indikerer også, at 
tjenesteudbydere på kobber ikke kan tage for høje detailpriser, når hastighederne nærmer sig 
denne infrastrukturs makskapacitet, og kun 3HC-produkter kan klare højere hastigheder. I så 
fald vil detailkunder på kobber have øget incitament til at skifte til marked 3HC-produkter. 
Priserne på marked 3HC sætter således en begrænsning på, hvor høje priserne på kobber kan 
sættes.  
 
Fiberudbydere på både detail- og engrosmarkedet søger en ’kritisk masse’ i deres optag af 
abonnementer, hvor deres investeringer er rentable inden for en overskuelig periode. TDC NET 
kan se på detailpriserne, at udbyderne lægger sig tæt op ad kobber for at få detailkunderne til 
at migrere. Idet priserne stadig er sammenlignelige på tilsvarende produkter, indikerer det, at 
fiberudbydere forventer, at de kan hente endnu flere detailkunder fra kobber. Som TDC NET 
viser i afsnit 2.2, så er migreringen fra kobber til højhastighedsbredbånd langt fra slut.    
 
Den del af produktudbuddet på 3HC jf. Figur 1, som svarer til produktudbuddet på kobber, in-
dikerer at detailkunderne vil reagere, hvis priserne på kobber skulle stige. Hvis ikke detailkun-
derne er prisfølsomme, er det svært at se rationalet i at udbyde lavhastighedsprodukter på fi-
ber og coax.  
 

 
4 Inklusive FWA (fast trådløs) samt LAN, der bredbåndsadgang via et internt lokalnet. Lokalnettet kan være baseret 

på PDS-kabling eller et trådløst net (WLAN).  
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Hvis detailpriserne stiger på kobber, vil det give detailkunderne incitament til at skifte til pro-
dukter på marked 3HC, hvor de har mulighed for at få samme, eller bedre, produkt, til en sam-
menlignelig pris. Uden prisregulering, vil denne markedsdynamik i sig selv disciplinere TDC NET 
til ikke at øge engrospriserne på kobber markant, grundet detailkundernes mulighed for at 
vælge et tilsvarende produkt på marked 3HC, ofte uden meromkostninger i form af skifteom-
kostninger.  
 
Der kan være skifteomkostninger mellem kobber og 3HC såsom søgeomkostninger, oprettelses-
gebyrer, etablerings- og installationsomkostninger osv. Dog er der på detailmarkedet for 3HC, 
især på fiber, typisk tilbud om, at detailkunden får de første måneder gratis. Eksempler på 
denne type tilbud fremgår af Bilag 1. 
 
Skifteomkostninger bliver til skiftegevinster, når tjenesteudbydere på marked 3HC tilbyder gra-
tis abonnementer. Når dette sammenholdes med, at 91 pct. af alle husstande har adgang til 
bredbånd via infrastruktur på marked 3HC, har detailkunderne derfor god mulighed for at 
skifte, hvis kobberpriserne stiger og der er ikke en barriere i form af skifteomkostninger. Denne 
parallel dækning af kobbernettet af marked 3HC, øger derfor presset på kobber. 
 
TDC NET har ikke kunne dokumentere lignende skiftegevinster i tilbud på kobber i form af de 
første måneder gratis, jf. Bilag 2. Dette understøtter, at tjenesteudbydere på kobber ikke i 
samme grad ønsker at tiltrække detailkunder på kobber, som de ønsker at tiltrække kunder til 
3HC-produkter. 
 
Ovenstående viser, at produkter på marked 3HC er tilgængelige over hele landet, samt er pris-
sat på en måde, der presser kobber. Dette prispres fra marked 3HC mindsker TDC NETs incita-
ment til at øge engrospriserne på kobber.  

2.2 Detailkunderne migrerer fra kobber til marked 3HC 
TDC NET har de seneste år set et væsentligt kundetab på kobber, med et gennemsnitligt årligt 
frafald på [XX] pct. Dette er illustreret i Figur 3 nedenfor, hvor antal detailabonnementer på 
kobber er opgivet: 
 

 
Figur 3 Udvikling i antal abonnementer på kobber med fremskrivning (’1.000) 

Kilde: Energistyrelsen, Telestatistikken 2. halvår 2019 og TDC NET. 
 
Det ses af Figur 3, at den negative udvikling i kundetal på kobber har været undervejs i flere år, 
og er pr. august 2020 [XX] tusinde abonnementer. Denne udvikling forventes at [XX]. Udviklin-
gen i kundetallet [XX] bekræfter at detailkunderne på kobbernettet er prisfølsomme.  
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Da bredbåndsafsætningen er mættet total set, betyder det konkurrence mellem infrastruktu-
rer, og derfor betyder flere detailkunder på fiber og coax, færre detailkunder på kobber. Denne 
omstrukturering på marked 3 fra kobber til fiber og coax, er vist i Figur 4 nedenfor: 
 

 
Figur 4 Udvikling i antal abonnementer på marked 3 (’1000) 

Kilde: Energistyrelsen, Telestatistikken 2. halvår 2019. 
 
Figur 4 viser en klar sammenhæng mellem den stigende afsætning på marked 3HC og den fal-
dende afsætning på kobber. Detailkunderne har mulighed for at migrere fra kobber til 3HC og 
de gør det. Når detailkunderne er migreret fra kobber til marked 3HC, så bliver de på dette 
marked. Udviklingen understøtter, at der er tale om envejssubstitution, fordi detailkunderne 
ikke vender tilbage til kobber.  
 
Mens færre detailkunder på kobbernettet fører til højere enhedsomkostninger på kobber, be-
tyder flere detailkunder på fx fiber lavere enhedsomkostninger på fiber. Migrering fra kobber 
ventes at fortsætte, jf. Figur 3. På et tidspunkt vil optag af abonnementer på fiber nå den kri-
tiske masse, som udbyderne går efter, hvorefter enhedsomkostningerne vil være permanent 
lave. Det vil afspejle sig i detailpriserne, så presset fra 3HC bliver varigt. Det varige pres vil 
holde, selv hvis detailprisen på kobberprodukter skulle falde5. 

2.3 Gennemsigtighed på markedet betyder, at prisfølsomme detailkunder træffer velinfor-
merede valg 

Detailmarkedet for bredbåndstjenester er et marked, hvor den enkelte detailkunde nemt kan 
danne sig et overblik over prissætningen af det tilgængelige udbud af produkter, som også an-
givet i TDC NETs høringssvar af 24. august 2020 ift. marked 3HC6. Kunden kan på denne bag-
grund foretage et informeret valg af bredbåndsabonnement. Bredbåndsmarkedet er et mar-
ked præget af relativt enkle produkter, som er karakteriseret af en specifik hastighed og en 
fast månedlig pris. Samtidigt har de fleste tjenesteudbydere en overskuelig portefølje bestå-
ende af typisk 1-4 detailprodukter med hver sin pris.  
 

 
5 Konkurrencerådsafgørelse den 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 485: ”Styrelsen har 

[…] fundet, at respondenterne fra styrelsens markedsundersøgelse indikerer en lav villighed til at skifte til en langsom-

mere hastighed, hvis prisen på lavere hastigheder falder varigt.” 

6 TDC NETs høringssvar af 24. august 2020 til Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse af engrosmarkeder for net-

adgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC). 
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Detailkunderne har desuden god mulighed for at sammenligne produkter og priser på tværs af 
tjenesteudbydere, da der findes en lang række gratis online sammenligningstjenester, fx bred-
bånd.dk, samlino.dk, tjekbredbaand.dk mv. Her kan en detailkunde med ganske få klik trække 
en oversigt over mulighederne på adressen, som det fremgår af Bilag 3. Det viser høj gennem-
sigtighed på markedet, og at detailkunderne, med denne gennemsigtighed, har mulighed for at 
reagere ved en eventuel prisstigning. Den gennemsigtighed gør, at søgeomkostningerne for de-
tailkunderne er lave, hvilket i praksis øger de skiftegevinster, der er præsenteret i Bilag 1.  

2.3.1 Detailkunderne på bredbåndsmarkedet er prisfølsomme 
[XX] Migrering sker overordnet mellem infrastrukturerne, det vil sige fra kobber til coax eller fi-
ber, hvilket understøtter, at der er envejssubstitution fra kobber til marked 3HC. På marked 
3HC er der solide eksempler på, hvordan bredbåndsudbydere som fx Fastspeed med lave priser 
oplever en positiv udvikling i modsætning til tjenesteudbydere med højere priser.  
 
Fastspeed kom på markedet i maj 2019 med et produkt, der havde højere hastigheder og la-
vere priser sammenlignet med størstedelen af de øvrige tjenesteudbydere. Fastspeed har ople-
vet hastig vækst i abonnementer på kort tid og rundede 30.000 abonnementer inden det før-
ste år7. [XX] 
 
[XX] tyder det i høj grad på, at detailkunderne er prisfølsomme og velinformerede, samt træf-
fer valg af bredbåndsabonnement herefter. Sammenhængen mellem [XX] er for systematisk til 
at være tilfældig. Det betyder, at detailkunderne har et overblik over pris og kvalitet af de til-
gængelige produkter, og at de vælger at skifte når et mere fordelagtigt tilbud byder sig. 
 
Opsummerende er der en stigende afsætning på marked 3HC, hvorimod afsætningen er fal-
dende på kobber. [XX] og det er tydeligt, at de har overblik over priser og kvaliteten af de for-
skellige bredbåndsprodukter på markedet. Dette betyder, at detailkunderne er i stand til at 
foretage skifte på et velinformeret grundlag som følge af eventuelle prisændringer. [XX], og 
presset fra de øvrige infrastrukturer vil [XX]. Når fiberudbyderne har opnået deres kritiske 
masse, vil marked 3HC lægge et varigt pres på kobberpriserne.  
 
Erhvervsstyrelsen kan forudse eventuelle konkurrenceproblemer, når kobbernettet ikke længere 
har en betydelig størrelse set i forhold til den generelle efterspørgsel på bredbånd. Dette rela-
terer sig til en mindre gruppe tilbageværende detailkunder på kobbernettet, som styrelsen me-
ner, ikke er hverken prisfølsomme eller villige til at skifte. Sådanne konkurrenceudfordringer vil 
dog være problemstillinger forbundet med detailmarkedet og ikke engrosmarkedet, da tjene-
steudbyderne har mulighed for at øge detailpriserne på kobberbredbånd, uden at risikere at 
miste denne ikke-prisfølsomme detailkundegruppe, og derved øge deres marginer mellem de-
tail- og engrosprisen8. 

 
7 Berlingske, 13. maj 2020 – Fastspeed runder 30.000 bredbåndskunder på et år og skal nå 40.000 inden nytår, 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/fastspeed-runder-30000-bredbaandskunder-paa-et-aar-og-skal-naa-

40000.  

8 Som det var tilfældet i UK på markedet for fasttelefontjenester, hvor forskellen i lejepris for engros- og detaillinjer 

øgedes over en årrække. Se Ofcom, 2017, Review of the market for standalone landline telephone services, s. 2: 

https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/review-of-landline-telephone-services.  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/fastspeed-runder-30000-bredbaandskunder-paa-et-aar-og-skal-naa-40000
https://www.berlingske.dk/virksomheder/fastspeed-runder-30000-bredbaandskunder-paa-et-aar-og-skal-naa-40000
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/review-of-landline-telephone-services
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2.4 Professionelle engroskunder, der er til stede på både marked 3HC og kobber, understøt-
ter migrering fra kobber 

De foregående afsnit demonstrerer, at detailkunderne har stærke incitamenter til at flytte fra 
kobberprodukter til produkter på marked 3HC. Engroskunderne på kobber har herudover også 
både mulighed og incitamenter til at flytte deres detailkunder til marked 3HC.  
 
[XX] TDC NETs afsætning stammer fra professionelle tjenesteudbydere, som er til stede på 
både kobber og 3HC. Det betyder, at udbyderne har mulighed for at hjælpe deres detailkunder 
med at flytte til en 3HC-forbindelse og samtidigt beholde kundeforholdet med detailkunden.  
 
Tjenesteudbyderne på TDC NETs kobberinfrastruktur – Nuuday, Telenor, Telia, Boxer og 
Kviknet – står sammenlagt for over [XX] pct. af abonnementerne på kobbernettet. Alle fem 
tjenesteudbydere har desuden adgangsaftaler med minimum ét og ofte flere fibernetejere, 
hvilket fremgår af Tabel 2 nedenfor.  
 

Tabel 2 Tjenesteudbydere på kobber der har adgangsaftaler med fiberselskaber pr. september 2020 

 
Kilde: TDC NET. 

 
Det fremgår af Tabel 2, at TDC NETs engroskunder på kobber, også har aftaler med forskellige 
fiberselskaber. I det seneste år er der blevet indgået mange adgangsaftaler mellem netejere og 
tjenesteudbydere, som led i tjenesteudbydernes omlægning af deres udbud og integration med 
nye infrastrukturer. Det en proces, hvor der løbende indgås nye aftaler, og TDC NET forventer, 
at processen er afsluttet vel inden for den femårige periode, som de kommende markedsafgø-
relser rækker frem i tiden. Dette viser et markant andet billede af omfanget af engrosaftaler 
på fiberinfrastruktur, end det Erhvervsstyrelsen fremlægger i sit udkast på s. 50, både i forhold 
til det nuværende og fremtidige. Det store antal tjenesteudbydere der er til stede på et sti-
gende antal netejeres fiberinfrastruktur lægger et yderligere vedvarende og nedadgående pres 
på engrospriserne på kobber. 

2.4.1 Engroskunderne har incitament til at migrere deres detailkunder fra kobber til 3HC 
Engroskunder har incitament til at flytte deres detailkunder til en 3HC-forbindelse. Hvis en-
grospriserne på kobber stiger til et niveau, som er højere end på fiber og/eller coax, har teleud-
byderen overordnet tre muligheder. De kan:  
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1) øge detailpriserne på kobber, som vil medføre at de prisfølsomme og velinformerede 
detailkunder vil flytte til alternativ udbyder og/eller infrastruktur; 

 
2) fastholde detailpriserne på kobber, og miste profitmargin; eller 

 
3) flytte detailkunder til et 3HC-produkt hvor de har mulighed for at tilbyde tilsvarende 

detailpris.  
 

Alt andet lige vil udbyderne så vidt muligt søge mod mulighed 3), da de vil kunne bibeholde en 
vis profitmargin, samt undgå at miste detailkundeforholdet.  
 
Herudover kan engroskunderne observere udviklingen i markedet, hvor detailkunder i stigende 
grad efterspørger øgede hastigheder, som kun kan leveres via marked 3HC. Hvis udbyderne øn-
sker at fastholde detailkunder på sigt, skal de derfor tilbyde en forbindelse, der matcher kun-
dens efterspørgsel, for derved at undgå, at kunden afsøger andre tjenesteudbydere på højha-
stighedsmarkedet. Risikoen for at miste detailkunden til en konkurrerende 3HC-aktør vil såle-
des være mindre, hvis tjenesteudbyderen lykkedes med at migrere kunden til et højkapacitets-
produkt, end hvis kunden fortsat er på et lavkapacitetsprodukt. Kombineret med ovenstående 
giver risikoen for øgede kobberengrospriser, samt ændringer i detailkundernes behov, incita-
ment for engroskunderne til at flytte deres detailkunder til marked 3HC. 
 
Flere af engroskunderne har desuden udtrykt, at de ønsker at flytte deres detailkunder væk fra 
kobber. For eksempel påbegyndte Telia en strategi, om at overflytte alle selskabets kobber-
kunder til fiber i forbindelse med at de indgik adgangsaftale med Ewii9. Det samme gør sig 
gældende for Telenor, som har indikereret at de vil flytte detailkunder til Norlys/Eniigs fiber-
net10. Endelig har Nuuday givet udtryk for at overflytte kobberkunder til fibernet, der ikke er 
ejet af TDC NET11, hvilket indikerer, at også Nuuday har fokus på de eksisterende kobberkun-
ders fremtid på marked 3HC.  
 
Grundet størrelsen på disse engroskunder, er der en betragtelig modstående købermagt på 
TDC NETs kobberinfrastruktur. Dette kommer særligt til udtryk, hvis engroskunderne flytter 
deres detailkunder på kobber uden for de 3HC-delmarkeder, hvor TDC NET har SMP-status. I 
disse områder har TDC NET ikke samme mulighed for at tilbyde en alternativ højhastighedsin-
frastruktur, og risikerer derfor at miste kunden til en anden netejer.  
 
Sammenholdt med prissætningen på de højkapacitetsnet, der samlet set har lige så høj dæk-
ning som kobber, samt de velinformerede og prisfølsomme detailkunder, lægger marked 3HC et 
betragtelig konkurrencemæssigt pres på kobber. Dette kan disciplinere TDC NET til ikke at øge 

 
9 ”Men det er ikke sikkert, det er nødvendigt for detailkunden selv at gøre noget aktivt; Telias eksisterende bredbånds-

kunder bliver automatisk opgraderet fra de nuværende DSL-forbindelser til fibernet”: https://www.mynews-

desk.com/dk/ewii/pressreleases/telia-klar-til-at-levere-bredbaand-via-ewiis-fibernet-2909836  

10 ”De første kunder er kommet på i december, andre flyttes løbende over, og fra foråret lancerer Telenor ifølge Jesper 

Hansen tilbuddet til nye kunder”: https://www.berlingske.dk/virksomheder/telenor-indgaar-ny-stor-fiberaftale-om-

hurtige-bredbaandsforbindelser  

11 I forbindelse med adgangsaftalen med Fibia udtalte Nuuday CSO Christian Morgan, at med "denne aftale udvider vi 

vores spilleplade betydeligt. Vi kan både vinde nye kunder og sikre at eksisterende kunder, der ønsker bredbånd via 

fiber, får mulighed for det”, (ITWATCH, 19. august 2020 – Fibia lukker TDC ind på sit fibernet: "Det er en kæmpe mile-

pæl", https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article12348204.ece. 

https://www.mynewsdesk.com/dk/ewii/pressreleases/telia-klar-til-at-levere-bredbaand-via-ewiis-fibernet-2909836
https://www.mynewsdesk.com/dk/ewii/pressreleases/telia-klar-til-at-levere-bredbaand-via-ewiis-fibernet-2909836
https://www.berlingske.dk/virksomheder/telenor-indgaar-ny-stor-fiberaftale-om-hurtige-bredbaandsforbindelser
https://www.berlingske.dk/virksomheder/telenor-indgaar-ny-stor-fiberaftale-om-hurtige-bredbaandsforbindelser
https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article12348204.ece
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engrospriserne på kobber uforholdsmæssigt, da der er øget risiko for at detailkunderne derfor 
migrerer til marked 3HC. 
 

3 FWA lægger også en prismæssig begrænsning på kobber 

TDC NET er enige i, at FWA og kobber ud fra rent tekniske egenskaber, principielt kan indgå på 
samme marked12. Det afgørende vil dog i sidste ende være hvordan slutkunderne oplever pro-
dukternes indbyrdes substituerbarhed.  
 
TDC NET bemærker, at Erhvervsstyrelsen alene har foretaget en produktmæssig sammenlig-
ning af kobber og FWA, men ikke en analyse af selve efterspørgselssubstitutionen mellem de 
to infrastrukturer. TDC NET så gerne, at Erhvervsstyrelsen havde foretaget en sådan undersø-
gelse, da dette kunne have styrket styrelsens argumentation vedrørende markedsdynamik-
kerne på marked 3LC. 
 
FWA lægger en prismæssig begrænsning på kobber, og er med til at øge konkurrencepresset på 
kobber. FWA er et marked i vækst, både i dækningsgrad og afsætning, hvilket lægger et pres 
på det [XX] faldende kobbermarked. Herudover, tilbyder fast trådløst hastigheder over de, 
som oftest tilbydes på kobber, og er især repræsenteret i de tyndere befolkede udkantsområ-
der. De ovenstående tendenser, kombineret med lave adgangs- og ekspansionsbarrierer til 
FWA-markedet, lægger et øget pres og en prismæssig begrænsning på kobber. 
 
Erhvervsstyrelsen bemærker, at der ikke er et engrosudbud på FWA. Dette er dog ikke en for-
udsætning for, at der ikke er konkurrence på engrosudbuddet på kobber. FWA lægger i stedet 
et prismæssigt pres på kobber, da FWA detailudbuddet giver konkurrence på engrosudbuddet 
på kobber via detailsubstitution. 
 
I det følgende afsnit bliver de prismæssige begrænsninger, som FWA lægger på kobber gen-
nemgået. 

3.1 FWA er et marked i vækst både på afsætning og antallet af udbydere 
TDC NET er enig med Erhvervsstyrelsens vurdering af, at FWA er et marked i vækst. I Figur 5 
nedenfor, fremgår det, at afsætningen af bredbåndsabonnementer på kobbernettet er faldet 
med gennemsnitligt 10 pct. årligt siden 2015. Omvendt, kan det ses i figur 8, at afsætningen af 
FWA bredbåndsabonnementer har oplevet en gennemsnitlig årlig stigning på 6 pct. i perioden.  
 

 
12 Se også TDC NETs høringssvar af 31. januar 2020 til udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3.  
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Figur 5 Udvikling i bredbåndsabonnementer på detailmarkedet (’1.000) 

Kilde: Energistyrelsen, Telestatistikken 2. halvår 2019. 

 
Den høje årlige vækst viser, at FWA potentielt kan få en meget større betydning i markedet på 
trods af, at FWA på nuværende tidspunkt kun udgør omkring 3 pct. af afsætningen. Samtidig 
kan FWA blive langt større relativt til den totale afsætning på marked 3LC, hvor kobberafsæt-
ningen er aftagende, som det også fremgår af Figur 5. Dermed kan FWA potentielt blive en 
større konkurrent til kobber, hvilket lægger et yderligere pres på kobber og TDC NET, og der-
med den potentielle konkurrence. 
 
Dette øges yderligere af den udvikling der ses på antallet af udbydere af faste trådløse bred-
bånd. Der er over de seneste fem år sket en fordobling i antallet af FWA-udbydere, som det 
ses i Figur 6 nedenfor. Denne udvikling, og potentialet for at den fortsætter, lægger et øget 
pres på kobber. 

 
Figur 6: Udvikling i antallet af FWA-udbydere 

Kilde: Energistyrelsen, Telestatistikken 2. halvår 2019.  

 
FWA begrænser prissætningen på kobber gennem muligheden for substitution, og den discipli-
nerende effekt, som den potentielle konkurrence har. Kommissionen har i sine Guidelines fra 
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201813 lagt yderligere vægt på vigtigheden i at medtage potentiel konkurrence, når der laves 
nationale markedsanalyser af bredbåndsmarkedet. Det er derfor ikke relevant, hvorvidt FWA 
på nuværende tidspunkt har en stor markedsandel. Det afgørende er, at fast trådløs skaber 
potentiel konkurrence til kobber på marked 3LC, hvilket har en disciplinerende effekt på pris-
sætningen på kobber. 

3.2 FWA har lave adgangs- og ekspansionsbarrierer  
Adgangs- og ekspansionsbarriererne på FWA er forholdsvis lave, sammenlignet med kablede 
forbindelser. Det er derfor forholdsvist let for en udbyder at indtræde på markedet eller ek-
spandere sin forretning, fx hvis der er prisstigninger på kobberprodukter. De lave adgangsbarri-
erer skyldes en række forhold, som bliver gennemgået i det følgende.  
 
De lave adgangsbarrierer skyldes blandt andet den forholdsvis lette adgang til at få sat FWA-
radioudstyr op i eksisterende mastepositioner og høje bygninger. Masteloven giver FWA udby-
dere adgang til alle typer af radiokommunikationsmaster samt andre høje bygninger til om-
kostningsbaserede priser. Alle væsentlige udbydere af radiokommunikationsmaster i Danmark 
udlejer plads i deres master på ensartede vilkår, og mobiloperatørerne har indgået en branche-
aftale om prissætningen af deres master under 50 meter, som sikrer forudsigelighed og priser, 
der alene dækker omkostningerne til masten samt en rimelig fortjeneste. Tilsvarende har Cibi-
com (tidligere Broadcast Services Danmark) givet tilsagn om tilsvarende prissætning for place-
ring i højden op til 50 meter i deres master.  
 
Langt størstedelen af de frekvenser, som benyttes til transmission af FWA-signalet fra maste-
positionen til detailkundens fastmonterede udstyr, er tilladelsfrie frekvenser i 2.4 og 5 GHz fre-
kvensbåndene. De resterende frekvenser opnås gennem FWA-punkttilladelser, som nemt og 
overskueligt kan ansøges online gennem Energistyrelsens hjemmeside14, og udstedes gennem 
først-til-mølle-princippet. Disse tilladelser har en lang levetid, oftest 15 år, og giver garanti for 
interferensfri brug i hele perioden. Dette vil sige, at en udbyder kan benytte sig af frekvenser til 
fast trådløs, uden først at skulle igennem en frekvensauktion med tilhørende høje omkostnin-
ger for at tilegne sig retten til at benytte de specifikke frekvenser. Dermed bliver det let, hur-
tigt og omkostningsfrit for en FWA-udbyder at etablere sig eller ekspandere til et nyt område, 
hvilket mindsker adgangs- og ekspansionsbarriererne betydeligt. 
 
Tidshorisonten for etablering og udbygning af FWA-infrastruktur er derved betragteligt kortere 
end ved kablede forbindelser, da der ikke skal indhentes gravetilladelser med videre. Typisk kan 
en FWA-forbindelse etableres inden for få uger fra opsætning af RAN udstyr på masten, til de-
tailkunden er forbundet til internettet. 
 
Omkostningerne for at etablere infrastruktur gennem fast trådløs er betydeligt lavere end ved 
kablede forbindelser. FWA-udbyderen kan leje sig ind på eksisterende master, hvor der opsæt-
tes dedikeret RAN-udstyr. Herudover, skal der installeres modtageudstyr (CPE) på husstanden, 
bestående af en fastmonteret ekstern antenne og en router. Omkostningerne for opsætning af 
FWA-udstyr er marginale sammenlignet med den store investering, der er nødvendig for ned-
gravning af kabler og tilslutning til husstanden. 
 
Detailkunderne har endvidere lave skifteomkostninger, som bl.a. kan begrundes med den høje 
gennemsigtighed på bredbåndsmarkedet, som beskrevet i afsnit 2.1 og 2.3. Muligheden for 

 
13 EU-Kommissionen, Retningslinjer for markedsanalyse og vurdering af stærk markedsposition efter EU's regelsæt for 

elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (2018/C 159/01).  

14 https://frekvensindberetning.ens.dk/anonymous/Forms/CaseType.aspx.  

https://frekvensindberetning.ens.dk/anonymous/Forms/CaseType.aspx
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nemt og hurtigt at finde det bedste og billigste bredbåndsabonnement på adressen, på tværs 
af tjenesteudbydere og infrastrukturer, mindsker detailkundernes søgeomkostninger betyde-
ligt. Dette er en medvirkende faktor til at sænke adgangs- og ekspansionsbarriererne på FWA-
markedet.  
 
Som en konsekvens af ovenstående, kan FWA-udbydere nemt etablere sig eller ekspandere til 
områder, hvor der ikke er en etableret FWA-udbyder i dag, ved en eventuel prisstigning på 
kobber. FWA-udbyderne er derfor mere fleksible i at kunne møde efterspørgslen, end kablede 
forbindelser er, og kan derfor disciplinere priserne på kobberprodukter. Dette understøttes også 
af den faktiske udvikling i antallet af FWA-udbydere, som beskrevet ovenfor, hvilket klart viser 
at det er nemt for en ny udbyder at etablere sig på markedet. 

3.3 FWA er et alternativ til kobber, særligt i områder hvor der ikke tilbydes bredbånd med 
høje hastigheder 

FWA er et alternativ til kobber, især i områder, hvor der udelukkende tilbydes kobberforbindel-
ser med lave hastigheder. Detailkunderne kan generelt få højere hastigheder med FWA, sam-
menlignet med kobbernettet. Medianhastigheden, som tilbydes gennem FWA infrastruktur, er 
over 50 pct. højere sammenlignet med kobber, som det ses i Figur 7 nedenfor: 
 
 

 
Figur 7 Medianhastighed opgjort på infrastruktur (Mbit/s) 

Kilde: Energistyrelsen, Telestatistikken 2. halvår 2019 

 
Samtidig, kan man se i Figur 8 nedenfor, er det mest solgte bredbåndsabonnement på kobber-
nettet er 10-30 Mbit/s, hvorimod på FWA er dette 30-50 Mbit/s. Herudover, er hele 66 pct. af 
bredbåndsabonnementerne på kobbernettet under 30 Mbit/s, hvorimod denne andel kun er 36 
pct. på FWA. Derved kan FWA potentielt ramme et hul i markedet på detailkunder, som kun 
kan få lave hastigheder på deres kobberforbindelse. Sammenlagt med den generelle tendens i 
bredbåndsmarkedet, hvor detailkunderne har en stigende præference for produkter med højere 
hastigheder, kan fast trådløs blive en stor potentiel konkurrent til kobber på marked 3LC. 
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Figur 8 Produktudbud på marked 3LC med andele af abonnementer 

Kilde: Energistyrelsen, Telestatistikken 2. halvår 2019. 
 
Ydermere, kan det ses af Tabel 3 nedenfor, at FWA bredbåndsabonnementer, generelt tilby-
des til detailpriser, som ligger lavere end et sammenligneligt kobberprodukt. 
 

Tabel 3 Gennemsnitspriser på detailprodukter (DKK pr. måned) 

Teknologi 10 
Mbit/s 

20 
Mbit/s 

50 
Mbit/s 

100  
Mbit/s 

Kobber 219 236 283 289 
FWA 169 218 240 291 

Kilde: Erhvervsstyrelsen (2019) – Rapport om udviklingen på detailmarkedet for bredbånd for kobber, coax, fiber, samt 

TDC NETs egen dataindsamling 

* Inkluderer foreningsnet uden oplyst hastighed. 

 
Dette kan endvidere understøtte en migrering væk fra kobber, i dette tilfælde til FWA, da de 
prisfølsomme detailkunder på bredbåndsmarkedet, kan være interesserede i at skifte, grundet 
de højere hastigheder til en sammenlignelig eller lavere detailpris. Dette lægger et yderligere 
pres på kobberpriserne, da den potentielle migrering til FWA disciplinerer til ikke at hæve pri-
serne uforholdsmæssigt.  

3.3.1 Dækningsområde 
Markedsudviklingen betyder, at mange husstande vil blive dækket af højhastighedsbredbånd i 
de kommende år og giver dermed detailkunder et alternativ til kobber. Selv i de områder, hvor 
det ikke er tilfældet, vil FWA være et muligt alternativ til kobber. I dag er 91 pct. af husstande 
dækket af højhastighedsbredbånd, og netejerne fortsætter udrulning af fiber i hele landet15,16. 
 
Energistyrelsens fremskrivning viser, at andelen af boliger og virksomheder med down-/upload-
hastigheder på mindst 100/30 Mbit/s vil stige fra ca. 94 pct. i 2020 til 98-99 pct. i midten af 

 
15 Pressemeddelelse fra SEAS-NVE (Fibia), 3. oktober 2018: https://www.seas-nve.dk/koncernen/presse/nyheder/seas-

nve-vil-bekaempe-digital-ulighed-med-milliardstor-fiberudrulning  

16 Pressemeddelelse fra Norlys, 18. december 2019: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/norlys-ruller-fiber-ud-til-

50000-nye-adresser-i-2020?publisherId=13559467&releaseId=13585329  

https://www.seas-nve.dk/koncernen/presse/nyheder/seas-nve-vil-bekaempe-digital-ulighed-med-milliardstor-fiberudrulning
https://www.seas-nve.dk/koncernen/presse/nyheder/seas-nve-vil-bekaempe-digital-ulighed-med-milliardstor-fiberudrulning
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/norlys-ruller-fiber-ud-til-50000-nye-adresser-i-2020?publisherId=13559467&releaseId=13585329
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/norlys-ruller-fiber-ud-til-50000-nye-adresser-i-2020?publisherId=13559467&releaseId=13585329
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2020’erne17. For restgruppen på 1-2 pct. kan fiberselskaberne tilbyde alternativ infrastruktur, 
såsom FWA18. Udsigten til at signifikante aktører på fibernettet, såsom Fibia og Norlys, poten-
tielt vil etablere sig på markedet for fast trådløst bredbånd, lægger et yderligere pres på kob-
bernettet, gennem den skærpede konkurrence, som vil opstå på marked 3LC. 
 
På baggrund af dette, forventer TDC NET, at den høje performance af FWA vil skabe incita-
menter for detailkunderne til at migrere fra en kobberforbindelse til fast trådløst bredbånd, 
[XX]. 
 
Opsummerende, har FWA en voksende tilstedeværelse på bredbåndsmarkedet, især i tyndere 
befolkede udkantsområder, hvor der ikke findes alternativer til kobber, som kan opfylde detail-
kundernes ændrede behov. Ligeledes vil byerne og tættere befolkede områder, i endnu højere 
grad blive domineret af fiber. Dermed lægges der en prismæssig begrænsning på kobber fra 
både FWA og marked 3HC alle steder i landet. 
 
Afslutningsvis, selvom Erhvervsstyrelsen ikke vurderer, at FWA udgør en signifikant konkurrent 
for kobber for nærværende, grundet den lave markedsandel, så bliver kobber yderligere discipli-
neret af mobil bredbånd. Med over 1,1 mio. abonnementer på detailmarkedet i 2. halvår 
201919, og en dækning der er uafhængig af lokation, er mobilt bredbånd et nationalt produkt, 
som kan konkurrere med, og dermed disciplinere kobberpriserne. Dette er i endnu højere grad 
gældende i nærværende markedsafgørelse, hvor marked 3 bliver opsplittet i høj- og lavkapaci-
tetsmarkeder, da hastighederne der er tilgængelige på mobilt bredbånd, er sammenlignelige 
med de hastigheder som tilbydes på marked 3LC. 
 

4 TDC’s opsplitning af detail- og engrosforretning medfører æn-

drede incitamenter for TDC NET  

Erhvervsstyrelsen har i afsnit 4.1.1.2 i sit udkast beskrevet, hvilke incitamenter en klassisk verti-
kalt integreret virksomhed opererer med, og anerkender, at TDC delvist har gjort op med denne 
vertikale profil. Styrelsen har dog ikke beskrevet de faktiske incitamenter TDC NET har i dag, 
som følge af opsplitningen af TDC i engrosvirksomhed og detailvirksomhed. Dette gennemgås i 
det følgende. 
 
TDC’s forretningsenheder blev i 2019 splittet op i henholdsvis Nuuday og TDC NET, som blandt 
andet har betydet, at detailforretningen og engrosforretningen er juridisk og organisatorisk ad-
skilt. Nuuday og TDC NET opererer derfor i dag med separate ledelsesteams og strategier. De 
to selskaber har endvidere separate budgetter og finansielle mål, ligesom produkt- og prisbe-
slutninger bliver foretaget separat, inden for fastsatte rammer. Moderselskabet TDC A/S ud-
fører sin rolle som aktionær, som betyder, at de har adgang til at føre tilsyn med de overord-
nede økonomiske og ledelsesmæssige forhold. 
 

 
17 Energistyrelsen, Fremskrivning: Markedet forventes at forsyne langt de fleste danskere med hurtigt bredbånd i de 

kommende år, 25/09-2020: https://presse.ens.dk/pressreleases/fremskrivning-markedet-forventes-at-forsyne-langt-

de-fleste-danskere-med-hurtigt-bredbaand-i-de-kommende-aar-3037756.pdf  

18 ”I yderområder kan SEAS-NVE i visse tilfælde tilbyde anden teknologi og hastighed, og der kan være tale om diffe-

rentierede tilslutningspriser”, Pressemeddelelse fra SEAS-NVE (Fibia), 3. oktober 2018: https://www.seas-nve.dk/kon-

cernen/presse/nyheder/seas-nve-vil-bekaempe-digital-ulighed-med-milliardstor-fiberudrulning 

19 Energistyrelsen, Telestatistikken, 2. halvår 2019. 

https://presse.ens.dk/pressreleases/fremskrivning-markedet-forventes-at-forsyne-langt-de-fleste-danskere-med-hurtigt-bredbaand-i-de-kommende-aar-3037756.pdf
https://presse.ens.dk/pressreleases/fremskrivning-markedet-forventes-at-forsyne-langt-de-fleste-danskere-med-hurtigt-bredbaand-i-de-kommende-aar-3037756.pdf
https://www.seas-nve.dk/koncernen/presse/nyheder/seas-nve-vil-bekaempe-digital-ulighed-med-milliardstor-fiberudrulning
https://www.seas-nve.dk/koncernen/presse/nyheder/seas-nve-vil-bekaempe-digital-ulighed-med-milliardstor-fiberudrulning
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TDC NET varetager altså den daglige drift af engrosforretningen og fastsætter produkt-, pris- 
og investeringsbeslutninger uafhængigt af Nuuday. TDC NETs beslutninger tager højde for alle 
engroskunder, og har ikke behov for at tilgodese Nuuday, da performancemål for de to virk-
somheder er adskilt. Som et eksempel kan nævnes TDC NETs prisændring på FBSA, der tog ef-
fekt i januar 2020. Denne beslutning var taget udelukkende med øje for at øge udnyttelsesgra-
den af TDC NETs fiber access infrastruktur, og eksterne engroskunder som fx Fastspeed var 
først til at bruge denne ændring i deres tilbud til slutkunder på detailmarkedet. Som et andet 
eksempel kan nævnes TDC NETs udvælgelse af fiberudrulningsområder, som udelukkende fore-
går i TDC NET ud fra kriterier udviklet af TDC NET. 
 
TDC NETs incitamenter ligger tæt op ad et wholesale-only selskabs incitamenter, som tilgode-
ser alle engroskunder på lige fod, uanset om de er interne eller eksterne. Kommercielle beslut-
ninger tages med udgangspunkt i TDC NETs infrastruktur og for at udnytte denne i højest mu-
lig grad. De finansielle resultater som TDC NET bliver målt på, er ikke afhængige af Nuuday’s 
performance og er ikke bundet op på, om omsætningen stammer specifikt fra Nuuday. Dette 
betyder eksempelvis, at såfremt en intern engroskunde taber en slutkunde, kan det opvejes af 
et vundet salg til en ekstern engroskunde af den samme slutkunde.  
 
TDC NETs forretning og incitamenter har derfor ændret sig væsentligt siden sidste markedsaf-
gørelse i 2017 i forhold til den nye markedsafgørelse, der træder i kraft i 2021. 

4.1 Øvrige bemærkninger 
TDC NET bemærker i øvrigt, at Erhvervsstyrelsen skriver i udkast til markedsanalyse s. 62-63, 
at Columbus og Columbine udgør to forskellige kundeordresystemer. TDC NET vil i den forbin-
delse præcisere, at der er tale om samme system som engroskunderne kan tilgå, men med to 
forskellige grænseflader til henholdsvis interne og eksterne engroskunder. Engroskunder har 
derfor adgang til samme data, og der skelnes ikke mellem engroskunderne.  
 
Derudover, er det mere retvisende at kalde det engrosvirksomhed henholdsvis detailvirksomhed 
i stedet for engrosenhed henholdsvis detailenhed og -arm, som afspejler det juridiske split.  
 

5 Konkurrencen og forpligtelser på marked 3LC  

Som beskrevet i afsnit 2 og 3 er kobber i højere grad end tidligere begrænset af marked 3HC og 
FWA. Derudover har TDC NET som ren engrosvirksomhed væsentligt ændrede incitamenter, 
som følge af opsplitning af engros- og detailforretningen. 
 
I tillæg hertil bliver kobberafsætningen fortsat mindre og mindre, og har ikke samme volumen 
som da sidste markedsafgørelse blev truffet i 2017. Afsætningen på kobber forventes fortsat 
at svinde ind over de kommende år, hvor den næste markedsafgørelse skal gælde. De konkur-
renceproblemer og forpligtelser som blev fastlagt i sidste markedsafgørelse, kan derfor ikke 
overføres en-til-en til den nye markedsafgørelse for marked 3LC. Forpligtelserne der pålægges 
TDC NET, bør derfor afspejle den faktiske markedssituation samt nuværende risici for konkur-
renceproblemer. 
 
I det følgende gennemgås Erhvervsstyrelsens identificerede konkurrenceproblemer og forplig-
telser fra markedsafgørelse i 2017, herunder hvor stor sandsynligheden er for at de vil indtræde 
under den nuværende og fremtidige konkurrencesituation. Herudover gennemgås, hvorvidt de 
tidligere regulatoriske forpligtelser, som TDC blev pålagt i 2017, fortsat er relevante. 
 
I det følgende gennemgås konkurrenceproblemer, der kan opstå, i forhold til: 
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Teknisk replikerbarhed, herunder 

• Diskrimination, 

• Nægte netadgang, og 

• Uigennemsigtighed 
 

Økonomisk replikerbarhed, herunder 

• Excessive pricing, og 
• Prisdiskrimination 

5.1 Teknisk replikerbarhed 
Teknisk replikerbarhed indebærer blandt andet, at engroskunder har lige adgang til netværk, at 
der ikke diskrimineres blandt engroskunder, samt at markedet er gennemsigtigt og giver 
samme mængde transparens til alle. 

5.1.1 Diskrimination 
Som beskrevet i afsnit 4 har TDC foretaget en opsplitning i 2019, som har ændret væsentligt 
ved TDC NETs incitamenter. TDC NET som engrosforretning har fået egne målsætninger, pris-
sætning osv. som ikke er bundet op på detailforretningen i Nuuday. Dette betyder, at TDC 
NETs incitament til at tilgodese samtlige engroskunder kun er forstærket som følge af opsplit-
ningen, og at TDC NET ikke har incitament til at diskriminere blandt sine engroskunder.  
 
Dette betyder endvidere, at incitamentet til at diskriminere mellem interne og eksterne engro-
skunder er væsentligt reduceret, da TDC NET ikke længere måles på parametre, der knyttes til 
detailforretningen og TDC NET har separat ledelse.  
 
TDC NET stiller derfor spørgsmålstegn ved om en forpligtelse om ikke-diskrimination er rele-
vant set i lyset af den faktiske markedssituation. Forpligtelsen er ikke længere nødvendig for 
at sikre, at engroskunder ikke diskrimineres. 
 
Funktionel adskillelse 
TDCs vertikale split, hvor detail- og engrosforretningen opdeles, kan sammenlignes med en 
funktionel adskillelse, som Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde kan pålægge operatører med en 
stærk markedsposition, for at løse konkurrenceproblemer20. I TDC NETs tilfælde er der tale om 
en frivillig opsplitning og ikke et regulatorisk pålagt krav. TDC NET bemærker dog, at de med-
førte effekter og ændrede incitamenter, som følger af en opsplitning kan sammenlignes med 
den påvirkning en funktionel adskillelse har på konkurrencen.  
 
Et krav om funktionel adskillelse kan anvendes til at ”styrke konkurrencen […] ved at reducere 
incitamentet til forskelsbehandling væsentligt”, jf. betragtning 61 til ændringsdirektiv 
2009/140/EF21. Dette understøtter, at TDC NET har ændrede incitamenter efter opsplitningen. 
Af betragtning 61 fremgår endvidere, at formålet med funktionel adskillelse er ”at sikre, at der 
leveres fuldt ligeværdige accessprodukter til alle udbydere i detailleddet, herunder udbyderens 
egne vertikalt integrerede afdelinger.” 
 

 
20 Telelovens § 41, stk. 1, nr. 6 og § 47. 

21 Ændringsdirektivet 2009/140/EF ændrer bl.a. på adgangsdirektivet fra 2002 og ved denne ændring blev bestemmel-

sen om funktionel adskillelse indført som muligt regulatorisk værktøj. 
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I BEREC’s retningslinjer om funktionel adskillelse fra 2011 fremgår, at argumentet for vertikal 
separation er at reducere en tidligere monopolvirksomheds diskrimination på andre faktorer 
end pris, som gavner selskabets egen detailforretning22. Dette vedrører særligt incitamenter og 
muligheder for at maksimere profit for både upstream- og downstreamselskabet via diskrimi-
nerende adfærd. BEREC’s retningslinjer 2011 henviser endvidere til, at der kan være mange gra-
der af funktionel adskillelse og jo højere grad af adskillelse, des mindre er sandsynligheden for 
diskriminerende adfærd23. 
 
Dette lægger derfor op til, at Erhvervsstyrelsen foretager en konkret vurdering af den opsplit-
ning TDC NET har foretaget, og heraf hvilken risiko der stadig er for diskriminerende adfærd. 
Denne analyse bør endvidere indgå i vurderingen af hvilke forpligtelser, som TDC NET pålæg-
ges. Det er i høj grad relevant at se på de forskellige granuleringer der er mellem wholesale-
only og vertikalt integrerede selskaber, og ikke blot de to yderpoler. Den funktionelle adskil-
lelse, samt betydningen heraf for TDC NETs incitamenter, bør derfor vurderes og fremgå af 
styrelsens markedsanalyse samt ved udmøntning af forpligtelser. 

5.1.2 Nægte netadgang 
TDC NETs ændrede incitamenter som følge af den funktionelle opsplitning som beskrevet i af-
snit 4, betyder endvidere at incitamentet til at nægte netadgang er reduceret. TDC NET har 
incitament til at have åbent netværk for alle engroskunder for derved at maksimere udnyttel-
sen af netværket. Forpligtelser om netadgang er derfor ikke nødvendigt i samme grad som tid-
ligere for at sikre, at alle engroskunder har lige adgang til nettet. 
 
Herunder er det ikke længere relevant at stille krav om netadgang til en rå kobberforbindelse 
grundet den overordnede faldende volumen på kobbernetværket, der gør at de skalafordele 
teleudbydere kunne opnå ved at investere i udnyttelsen af rå kobber er forsvindende. Det ses 
også i den faldende afsætning af rå kobber sammenlignet med virtuelle produkter24. Der henvi-
ses til, at Telenor [XX]heller ikke ser en fremtid i rå kobber. Telenor forventer, at al efterspørg-
sel på rå kobber vil overgå til BSA indenfor 1-2 år25. TDC NET bemærker, at samtlige udbudte 
bredbåndsprodukter til detailkunder baseret på rå kobber, potentielt kan produceres med 
BSA/VULA. Derfor er det ikke nødvendigt at pålægge krav om adgang til rå kobber. 
 
Såfremt Erhvervsstyrelsen vurderer, at forpligtelse om netadgang stadig er nødvendig, bør TDC 
NET som minimum have rimelige vilkår for at kunne agere fleksibelt og konkurrencedygtigt. 
Dette indebærer mulighed for at kunne tilpasse sig markedssituationen, hvor detailkunderne 
migrerer væk fra kobber (jf. afsnit 2 og 3). 
 
Nedlukning af kobber 
I forhold til en eventuel forpligtigelse om netadgang er det særligt relevant for TDC NET at 
kunne agere fleksibelt omkring nedlukning af kobbernettet i områder, hvor det ikke længere er 
rentabelt at opretholde infrastrukturen. Det kan være tilfældet i områder, hvor der ikke er til-
strækkeligt med detailkunder til at kunne godtgøre den omkostningsmæssige udgift til drift af 

 
22 BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and national 

experiences, s. 4-5. 

23 BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and national 

experiences, s. 5-7. 

24 Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse af engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et 

fast sted (M3LC), s. 55-56. 

25 Consultation note regarding the 2nd consultation on the Fixed LRAIC model p. 6, 1st September 2020. 
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kobbernettet. Dette kan være i områder med lav eller ingen udnyttelse af kobbernettet, fx 
fordi detailkunderne er migreret til alternative infrastrukturer.  
 
Hvis der ikke er mulighed for nedlukning, vil omkostningen pr. tilbageværende detailkunde på 
kobbernettet stige markant i takt med, at andre detailkunder migrerer væk. Muligheden for at 
nedlukke kobbernettet i områder med lav eller ingen anvendelse. er derfor med til at holde 
stigninger i omkostninger forholdsmæssige. 
 
Erhvervsstyrelsen skal fremme konkurrencen på markedet til gavn for detailkunder, som fleksi-
bilitet omkring kobbernedlukning kan bidrage til bl.a. set i forhold til enhedsomkostninger. Det 
er dog ikke et mål i sig selv at beskytte engroskunders forretning, som Erhvervsstyrelsen skriver 
på s. 64 i analyseudkastet:  
 

”Hvis TDC ønsker at nedlukke kobberstrækninger, kan dette påvirke tjenesteudbydere, 
der benytter de pågældende linjer. Tjenesteudbyderne har foretaget investeringer i 
etablering af udstyr, der kan vise sig at være spildte, hvis forbindelsen afvikles. En 
nedlukning af kobberstrækninger, der rammer tjenesteudbyderne, vil være til skade for 
konkurrencen, hvis tjenesteudbyderne ikke sikres et rimeligt varsel og alternative ad-
gangsprodukter.” (TDC NETs fremhævning) 

 
Tjenesteudbydere vil alt andet lige påvirkes, hvis kobbernettet nedlukkes, men en nedlukning 
vil ikke nødvendigvis skade konkurrencen. Erhvervsstyrelsen nævner at tjenesteudbyderne har 
afholdt investeringsomkostninger, som går tabt. Dette forhold bør dog ikke i sig selv påvirke, 
hvad der er hensigtsmæssigt fremadrettet, da der er tale om sunk cost. Investeringsrisici er 
gældende for alle tjenesteudbydere på lige vilkår. Dette er også gældende for TDC NET som 
netejer, der har foretaget store investeringer, som vil vise sig at være spildte, såfremt der ned-
lukkes for kobberstrækninger. 
 
Det skal desuden ses i forhold til, at det at beskytte tjenesteudbydere ift. allerede afholdte 
investeringsomkostninger kan skade detailkunderne, hvis man tager højde for de uforholds-
mæssige omkostninger, der kan være forbundet med at drifte et net med lav anvendelse. Der-
udover bør der tages højde for en effektiv udbyder, hvorfor investeringsbeslutninger der ikke er 
rentable ikke bør medtages i betragtningen. 
 
TDC NET bemærker i øvrigt, at Erhvervsstyrelsen ikke har forholdt sig til, hvorvidt tjenesteud-
byderne reelt har afholdt investeringsomkostninger i forbindelse med at tilbyde produkter til 
detailkunder, og hvis det er tilfældet, omfanget heraf samt hvorvidt disse omkostninger er af-
skrevet.   
 
Ved nedlukning af kobberstrækninger, kan TDC NET, i mange tilfælde, stille alternativt netværk 
til rådighed, mens det i nogle områder vil være en alternativ udbyder, der ejer infrastrukturen 
og kan stille dette alternativ til rådighed. Det er dog ikke proportionalt, at TDC NET er forplig-
tet til at sikre, at der stilles en alternativ infrastruktur til rådighed ved nedlukning af kobber-
nettet. 

5.1.3 Uigennemsigtighed  
Der er ikke i samme omfang behov for en transparensforpligtelse som følge af faldet i volumen 
på kobbernettet, samt at marked 3HC og FWA lægger et pres på markedet, som beskrevet i 
afsnit 2 og 3. Kobber mindskes i betydning, og engroskunder søger mod højhastighedsproduk-
ter, hvorfor transparensforpligtelsen ikke er nødvendig i samme omfang og/eller detaljegrad 
som hidtil.  
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TDC NET har, for at tiltrække og holde på engroskunder, et incitament til at offentliggøre den 
information, som engroskunden har brug for, for at kunne træffe beslutning om, hvorvidt de 
ønsker at aftage det pågældende produkt. Dette understøtter overordnet at TDC NET ønsker 
en god kunderelation med samtlige engroskunder, både interne og eksterne. 
 
TDC NET har derfor incitament til at offentliggøre informationer på ikke diskriminerende vilkår, 
også som følge af den funktionelle opsplitning, som beskrevet i afsnit 4. En transparensforplig-
telse er dermed ikke nødvendig i samme omfang som tidligere. Derfor bør detaljegrad af for-
pligtelserne og/eller omfanget af transparensforpligtelsen mindskes. 
 
Varsling om nedlukning af kobberstrækninger 
Dertil har TDC NET interesse i at varsle nedlukning af kobberstrækninger med rimelige varsler 
og oplysninger, som er ens for alle engroskunder, for at sikre en god kunderelation samt at 
kunne tilbyde engroskunden en alternativ infrastrukturløsning. 
 
Såfremt Erhvervsstyrelsens ønsker at sikre øget tryghed ved nedlukning af kobbernettet, kunne 
et muligt forholdsmæssigt indgreb være, at styrelsen anmoder TDC NET om at se begrundelse 
for, at en nedlukning er objektiv og ikke diskriminerende. 

5.2 Økonomisk replikerbarhed 
TDC NET er underlagt engrospriskontrol, der skal modvirke incitamenter om excessive pricing 
og prisdiskrimination. I det følgende redegøres for, hvorfor disse incitamenter er væsentligt re-
duceret siden sidste markedsafgørelse i 2017.  

5.2.1 Excessive pricing   
TDC NET er underlagt priskontrol med engrosprodukterne. Priskontrollen følger af TDC NETs 
adgangsforpligtelse, og modvirker, at TDC NET ikke udnytter sin position på engrosmarkedet 
til at styrke sin og Nuudays position. Rationalet er, at uden priskontrollen vil TDC NET have 
incitament til at fastsætte engrospriser, som overstiger de effektive omkostninger, og dermed 
vil kunne generere overindtjening i engrosleddet. Priskontrollen, der ved LRAIC-modellen er en 
omkostningsbaseret engrosprisregulering, indebærer, at TDC NET ikke kan fastsætte et unatur-
ligt højt prisniveau med henblik på at styrke sin egen og Nuudays position. 
 
Som den forudgående analyse viser, har TDC NET i dag og fremover begrænset mulighed og 
incitament for at øge engrospriserne på kobber uforholdsmæssigt. TDC NET har ikke mulighed 
for at udnytte sin position på kobbernettet, specielt fordi 91 pct. af nettet er overbygget med 
højkapacitetsinfrastruktur, og hvor detailkunderne vil reagere, såfremt de blev mødt med pris-
stigninger. Herudover vil engroskunderne også have et incitament til at flytte detailkunder til 
marked 3HC, som beskrevet i afsnit 2. Hvis TDC NET øger engrospriserne på kobber, betyder 
det derfor, at detailkunderne migrerer til alternativ infrastruktur. TDC NET har ligeledes be-
grænset incitament til at styrke Nuudays position på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1. Der er der-
for et væsentligt konkurrencepres på kobber, som gør, at en prisregulering ikke længere er nød-
vendig i samme omfang. Dermed er der nu en regulatorisk mulighed for at lette priskontrollen 
og minimere de risici, der er forbundet med omkostningsbaseret engrosprisregulering.  
 
Risikoen ved omkostningsbaseret engrosprisregulering består af et for lavt skøn af omkostnin-
gerne, med et øget spænd mellem kobber og fiber til følge. Hvis spændet mellem engrospri-
serne på kobber og fiber øges, vil det blive sværere for aktører på marked 3HC at migrere de-
tailkunder væk fra kobber. Selvom der ikke sker udbygning på kobber, er det stadig vigtigt, at 
reguleringen fremmer build-or-buy incitamenter for de tjenesteudbydere, der søger om ad-
gang, og for de udbydere som etablerer fiberforbindelser.  
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[XX] Derfor er build-or-buy incitamenter vigtigt mellem kobber og fiber. Når fiberudbydere rul-
ler fiber ud, vil en nøgleparameter i deres beslutning være, hvor hurtigt de tror, at detailkunder 
vil migrere fra deres eksisterende kobberbredbåndsadgang over til fiber. Det er migrationsha-
stigheden, der bestemmer fiberoptagelsen. Det er derfor vigtigt for at kunne træffe effektive 
investeringsbeslutninger, at de relative priser mellem kobber og fiber sætter det korrekte op-
bygnings- eller købsincitament for tjenesteudbydere. Kobberprisen skal give det rigtige incita-
ment til build-or-buy, for at det skal kunne ske. 
 
TDC NET mener, at risikoen ved omkostningsbaseret engrosprisregulering kan minimeres ved at 
lette forpligtelsen, uden risiko for at skade konkurrencen, grundet den markedsdynamik, som er 
på bredbåndsmarkedet. 

5.2.2 Prisdiskrimination  
TDC NETs incitament til at prisdiskriminere ved at afsætte engrosprodukter billigere internt 
end eksternt er væsentligt reduceret, jf. afsnit 5.1.1. Tidligere har prisklemmeforpligtelsen mod-
virket incitamentet til at prisdiskriminere mellem interne og eksterne engroskunder. Prisklem-
meforpligtelsen tager udgangspunkt i, at TDC NET også afregner til de eksterne engrospriser 
med Nuuday. Det vil sige, at Nuudays detailpriser skal være så høje, at der opnås omkost-
ningsdækning, når der afregnes til eksterne engrospriser. Hvis der konstateres en prisklemme, 
siger prisklemmeforpligtelsen, at den skal løses ved, at Nuuday øger detailprisen og/eller at 
TDC NET reducerer de underliggende engrospriser.  
 
Det følger af den forudgående analyse i afsnit 2, at engroskunderne på TDC NETs kobberinfra-
struktur har adgang til marked 3HC og ikke kun, hvor TDC NET er i besiddelse af højkapaci-
tetsinfrastruktur. De kan tilbyde tilsvarende og bedre produkter på marked 3HC sammenlignet 
med, hvad Nuudays detailkunder har glæde af på TDC NETs kobberinfrastruktur. Hvis Nuuday 
iværksætter en prisklemme på kobberprodukter, kan konkurrerende engroskunder imødekomme 
prisklemmen ved at udbyde tjenester på marked 3HC såvel som på FWA. I det lys er Nuudays 
prisklemmeforpligtelser mindre effektive, fordi de løser konkurrenceproblemer, som i dag og 
fremover bliver mindre og mindre.  
 
Skulle Erhvervsstyrelsen opretholde prisklemmeforpligtelsen, bør reguleret adgang til engros-
markedet for kobber ikke medføre, at Erhvervsstyrelsen nødvendigvis skal opretholde den om-
kostningsbaserede engrosprisregulering. 

5.3 Fremsynet regulering 
Med den ændrede markedssituation og TDC NETs ændrede incitamenter, er konkurrencepro-
blemerne væsentligt mindsket sammenlignet med sidste markedsafgørelse i 2017, og vil være 
nedadgående i den kommende reguleringsperiode. De regulatoriske forpligtelser der er pålagt 
TDC NET i dag, er ikke passende for den kommende reguleringsperiode, særligt set i lyset af at 
kobbermarkedet [XX] svinder ind. Det er derfor relevant at se på disse forpligtelser samlet set i 
forhold til de potentielle konkurrenceproblemer og at omfanget heraf er mindre.  
 
Reguleringen i dag indebærer, at: 
 

a) TDC NET skal sikre teknisk replikerbarhed (lige adgang) med ikke-diskriminering og 
transparens, og hvor 

b) Erhvervsstyrelsen fører ex-ante tilsyn med økonomisk replikerbarhed (prisklemmefor-
pligtelse) samtidig med at   

c) alle engrosprodukterne er underlagt omkostningsbaseret prisregulering. 
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Det er i høj grad udtryk for helgardering set i forhold til den nuværende markedsdynamik. Hvis 
forpligtelserne i a) og b) videreføres, er c) ikke forholdsmæssigt, når der samtidigt er en veldoku-
menteret konkurrencemæssig begrænsning på detailpriserne på kobber. 
 
Erhvervsstyrelsen har ligeledes i markedsafgørelsen fra 2017 nævnt, at ”Erhvervsstyrelsen skal 
bemærke, at en afgørelse om prisderegulering som udgangspunkt er konsekvensen af, at der for 
det pågældende produkt er konstateret en tilstrækkelig grad af konkurrencepres (fx som følge 
af infrastrukturkonkurrence).”26 (TDC NETs fremhævning) 
 
TDC NET har i nærværende høringssvar demonstreret, at der er et betragteligt niveau af infra-
strukturkonkurrence, som lægger pres på kobber, både fra marked 3HC og FWA. Derfor, bør 
styrelsen revurdere de forpligtelser, som TDC NET bliver pålagt, givet den markant ændrede 
markedssituation. 
 
Det er essentielt at markedsafgørelserne afspejler den udvikling, som marked 3LC gennemgår 
nu og i de kommende år, samt at de forpligtelser, som aktører pålægges, også afspejler denne 
udvikling. Fx er det sandsynligt, at påbegyndelse af nedlukning af kobbernettet er nødvendigt 
inden for den femårige periode, som de kommende markedsafgørelser forventes at række frem 
i tiden. Reguleringen bør i videst muligt omfang indrettes, så det er gennemskueligt for aktø-
rerne på kobbernettet, hvordan reguleringen ser ud, når nedlukning af kobbernettet påbegyn-
des. På denne måde kan aktørerne forberede sig på ændringerne. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Inge Hansen 
Senior Vice President, Head of Regulatory Affairs 
E: inha@tdcnet.dk 
T: 2977 7777 
  

 
26 Erhvervsstyrelsen (2017), Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a), s. 191. 
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6 Bilag 

6.1 Bilag 1 Forskellige udbyders tilbud om gratis abonnement 
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Kilde: TDC NETs dataindsamling fra de angivne tjenesteudbyderes hjemmesider. 
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6.2 Bilag 2 Ingen gratis abonnementsmåneder på kobber 
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Kilde: TDC NETs dataindsamling fra de angivne tjenesteudbyderes hjemmesider.  
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6.3 Bilag 3 Fremsøgning af bredbåndsprodukter på Samlino.dk 

 
Kilde: TDC NET via samlino.dk.  
 
 
 


