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TDC NETs høringssvar til Erhvervssty-
relsens udkast til geografisk afgræns-
ning for marked 3H  

Engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted 
 
TDC NET har modtaget Erhvervsstyrelsens udkast til geografisk afgrænsning for mar-
ked 3H af 24. april 2020 i høring. 
 
TDC NET ser udkastet som en byggesten i retningen mod en fremtidssikret regulering 
af et marked i hastig forandring og som i dag er et strukturelt anderledes bredbånds-
marked end det marked, der fremgår af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse fra 2017. 
Det er et vigtigt skridt mod en regulering, der i højere grad afspejler den nuværende 
markedsstruktur.  

TDC NET er overordnet enig i opdelingen i 21 geografiske markeder, afgrænset i 
forhold til elforsyningsområderne  
1. TDC NET finder, at fiber-platformen i højere grad end coax bør definere den geogra-
fiske markedsafgrænsning, hvilket også ses at være i tråd med Erhvervsstyrelsens vur-
dering. TDC NET støtter i den forbindelse Erhvervsstyrelsens observationer i afsnittet 
efter Tabel 4 på side 23 i forhold til forskellene mellem fiber- og coax-udrulningen. TDC 
NET mener derudover at følgende observationer er relevante, og som eventuelt kan 
inddrages i argumentationen: 

 

(i) Kodekset for elektronisk kommunikation1 foreskriver, at reguleringen skal 
fremme udbredelse og investering i ”net med meget høj kapacitet”, herunder sikre 
en fair og effektiv konkurrence. I Danmark foregår udrulningskonkurrencen i disse 
år alene på fiber, og det er derfor væsentligt, at reguleringen giver gode og ensar-
tede vilkår for investering i udrulning af fiber, og sikrer en regulering, som meget 
præcist afspejler de konkurrencemæssige realiteter, herunder de geografiske varia-
tioner, lige netop på fiberplatformen.  

 

 
1 Jf. EU-direktiv nr. 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation, betragtning 23 og artikel 3, stk. 2. 
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(ii)  TDC NET iagttager, at mange aktører har planer om at overbygge konkurren-
ters eksisterende coax-infrastruktur. Aktører har dog ikke planer om at overbygge 
konkurrenters fiber, som det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mar-
kedsundersøgelse i Norlys-afgørelsen:   

 

”I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse har 43 pct. 
af parternes konkurrenter angivet, at det er meget sandsynligt, at de vil 
etablere parallel infrastruktur i områder, hvor parterne allerede har coax 
eller fibernet. Konkurrenter siger i den forbindelse, at de vil anlægge fiber 
i områder, hvor SE har et coax-net eller samarbejder med antenneforenin-
ger. Der er dog ingen konkurrenter, som giver udtryk for, at de vil an-
lægge fiber i områder, hvor parterne allerede har anlagt fiber.”2  

 

På baggrund af (i) og (ii) ovenfor er det TDC NETs opfattelse, at coax-infrastruktu-
ren vil få en gradvis mindre betydning inden for den periode, hvor de kommende 
markedsafgørelser vil være gældende i takt med, at der bliver udrullet flere fiber-
forbindelser og eksisterende coax-ledninger bliver overbygget af konkurrenters fi-
ber.  

(iii) Den geografiske fordeling af coax-markedsandele for aktive forbindelser er ef-
ter TDC NETs vurdering ikke uforenelig med en afgrænsning efter elforsyningsom-
råder, og under alle omstændigheder støtter estimaterne ikke en national afgræns-
ning.  

For det første består ca. 50 pct. af det samlede coax-marked af foreningsejede net. 
For de foreningsejede coax-net3 gælder, at disse ikke følger et bestemt geografisk 
mønster, men i stedet har et meget uensartet og fragmenteret præg. Det skyldes, at 
disse net ikke er udrullet som led i fx TDC NETs udrulningsplaner, men derimod på 
initiativ af de enkelte foreninger, som har ejerskabet over nettet. 

Dette trækker efter TDC NETs opfattelse ikke i retning af et nationalt marked. 
Tværtimod kunne det isoleret set pege mod lokale markeder, som vanskeligt kan 
indpasses i den metode, som BEREC har anvist for afgrænsning af sub-nationale 
markeder, blandt andet som følge af manglende stabilitet over tid. 

For så vidt angår den resterende del af coax-markedet, som består af infrastruktur, 
der ejes af henholdsvis TDC NET og Norlys, er ca. 50 pct. af den etableret i ”egne” el-
forsyningsområder (henholdsvis Radius Elnet A/S for TDC NET og N1 A/S for Nor-
lys). Denne andel af coax-udbygningen harmonerer således med de områder, hvor 
de pågældende aktører også primært har deres fiberinfrastruktur, og kan således 
fint forenes med en afgrænsning efter elforsyningsområder.  

Når man anskuer produktmarkedet under ét, er der på den baggrund tale om, at 
langt hovedparten af fiberudrulningen flugter med elforsyningsområderne, ligesom 
også ca. 50 pct. af den del af coax-nettet, som henholdsvis TDC NET og Norlys ejer, 
gør det. Dette understøtter efter TDC NETs opfattelse, at elforsyningsområder er 
den rette grænsedragning for højkapacitetsmarkedet. 

 

 
2 Konkurrencerådsafgørelse den 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., s. 108, punkt 517. 

3 Der henvises også til punkt 5 for en yderligere gennemgang af de særlige forhold, der gør sig gældende for 

foreningsejede net.  
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TDC NET bemærker i tillæg følgende til markedsafgrænsningen 
2. TDC NET er som nævnt enig i vurderingen i kapitel 3, der konkluderer, at højkapaci-
tetsmarkedet ikke er et nationalt marked. TDC NET mener dog, at denne konklusion kan 
opnås uden det indledende og ensidige fokus på TDC, som der lægges op til i afsnit 3.1. 
 
TDC NET er med andre ord enig i Erhvervsstyrelsens konklusioner, men vil for en god 
ordens skyld gøre enkelte bemærkninger i forhold til den anvendte, trinvise metode, 
hvor der er foretaget en relativ skarp sondring mellem TDC (afsnit 3.1) og øvrige aktører 
(afsnit 3.2). 
 
Erhvervsstyrelsen har i indledningen til afsnit 3.1 anført, at:  
 

”Det fremgår af Kommissionens Explanatory Note til henstillingen om relevante mar-
keder, at en geografisk analyse skal undersøge en række forhold angående den poten-
tielle nationale SMP-udbyder for at vurdere om markedet er nationalt.” (TDC NETs 
fremhævning). 

 
TDC NET går i den forbindelse ud fra, at henvisningen mere konkret er møntet på føl-
gende afsnit på side 13 af Explanatory Note: 
 

“Account has to be taken of the scope of the potential SMP operator's network and 
whether that potential SMP operator acts uniformly across its network area or 
whether it faces appreciably different conditions of competition to a degree that its ac-
tivities are constrained in some areas but not in others.” (TDC NETs fremhævning). 

 
TDC NET anerkender, at ovenstående passus kan give anledning til en vis grad af fortolk-
ningstvivl. TDC NET hæfter sig dog ved, at betegnelsen ”potentiel national SMP-udby-
der” ikke fremgår.  
 
Desuden forstår TDC NET mest naturligt afsnittet som, at der henvises til et forhold, der 
skal inddrages i den samlede analyse – og ikke en særskilt, indledende analyse, som skal 
foretages for at gå videre med den egentlige vurdering af, om der er regionale markeder. 
 
Efter TDC NETs vurdering indebærer den nævnte passus blot, at der skal tages “hensyn 
til” udstrækningen af den potentielle SMP-udbyders netværk, og hvorvidt den agerer 
ensartet på tværs af sit ”footprint” eller om den møder forskellige konkurrencemæssige 
vilkår. 
 
I et scenarie, hvor det er en mulighed, at der vil kunne udpeges flere SMP-udbydere, er 
det efter TDC NETs vurdering både naturligt og i overensstemmelse med TDC NET’s for-
ståelse af Explanatory Note at tage hensyn til alle potentielle SMP-udbyderes netværks-
dækning mv. 
 
Det er da også TDC NETs opfattelse, at Erhvervsstyrelsen rent faktisk gør dette som led 
i den analyse, der følger af afsnit 3.2, og hvor styrelsen på baggrund af Figur 4 konstate-
rer, at: 
 

”Det fremgår således, at TDC ikke er det eneste betydningsfulde selskab på højkapaci-
tetsmarkedet, og at det ikke er de samme selskaber, der er vigtige på tværs af landet, 
men at alle på nær et par enkelte af de andre selskaber er til stede i afgrænsede geogra-
fiske områder. Dette har indflydelse på vurderingen af, om bredbåndsmarkedet for 
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højkapacitetsinfrastruktur er et nationalt marked, da dette indikerer, at der er variati-
oner i konkurrenceforholdene i forskellige dele af Danmark.”  

 
På denne måde kunne Erhvervsstyrelsen fint starte sin analyse med kapitel 3.2, og som 
en integreret del heraf stadig tage de nødvendige hensyn til omfanget af den eller de 
potentielle SMP-operatørers netværk, og de eventuelle geografiske forskelle i konkur-
rencesituationen, som kan konstateres i den sammenhæng.  

3. Erhvervsstyrelsen lægger i markedsafgrænsningen op til, at organiserede kunder 
medtages på henholdsvis marked 3H og 3L, herunder foreninger og udbydere, der hen-
vender sig til foreninger. Det er dog uklart for TDC NET hvilke data for disse kunder, 
der indgår i datagrundlaget.  

For TDC NET betyder det at fx en opgang på ti lejligheder, der anlægger et fælles net 
medtages i datagrundlaget for den geografiske markedsafgrænsning for marked 3H. 
Men det er uklart om de regnes som én kunde eller som ti individuelle kunder. Hvis det 
første er gældende, vil det givetvis betyde, at der i statistikkerne over tilslutning i fx 
København vil optræde en uforklarlig mangel på tilslutninger. Det er TDC NETs opfat-
telse, at samtlige tilsluttede adresser skal medtages i datagrundlaget. 

Indledende bemærkninger til analyse af udbydere med SMP 
4. TDC NET ser frem til muligheden for også at kommentere på et samlet udkast til 
markedsdefinition og udpegning af operatører med stærk markedsposition, før der fo-
religger udkast til eventuelle forpligtelser. Det er vigtigt, at der i SMP-udpegningen fo-
retages en reel analyse af konkurrencebilledet i et fremadrettet perspektiv og ikke en-
sidigt fokuseres på de senest opgjorte markedsandele. Derfor opfordrer TDC NET til, at 
Erhvervsstyrelsen indhenter nye afsætningstal og analyserer udviklingen heri, det vil 
sige ser på kundestrømme over nogle perioder med henblik på at identificere trends.  

5. Det er TDC NETs opfattelse, at kollektivt organiserede kunder med egen infrastruk-
tur repræsenterer et særligt segment på detailmarkedet, hvis de vælger at kontrahere 
samlet med én udbyder4. 

Erhvervsstyrelsen har i udkastet til markedsafgrænsning lagt op til, at foreningsejede 
coax-net skal tillægges markedsandelene for den partner, fx TDC NET og Norlys, som 
foreningen på nuværende tidspunkt har en aftalemæssig relation til, eventuelt via kon-
cernforbundne selskaber som fx Nuuday og Stofa. 

Efter TDC NETs opfattelse, vil det give mening at foretage en sondring mellem (i) for-
eningsejede coax-net og (ii) coax-net, som ejes af TDC NET henholdsvis Norlys, når Er-
hvervsstyrelsen foretager den efterfølgende konkurrenceanalyse af markedsmagt i de 
forskellige delmarkeder. TDC NET mener, at styrelsen i den forbindelse ikke ensidigt 
skal lægge vægt på opgørelsen af markedsandele i styrelsens vurdering, men i stedet 
den reelle markedsmagt, hvilket ikke kan aflæses fuldt ud ved hjælp af markedsande-
lene, når disse tæller foreningsejede net med.   

Det skyldes, at TDC NET og Norlys reelt har en mindre markedsmagt, når det drejer sig 
om foreningsejede coax-net, end når der er tale om egne coax-net. Foreninger med eget 
net, har mulighed for at udskifte den partner, som foreningen kontraherer med i for-
bindelse med kontraktudløb. Denne andel af TDC NET og Norlys’ markedsandele vil 

 
4 Se også TDC Groups høringssvar af 28. august 2019 til Erhvervsstyrelsens rapport om udviklingen på de-

tailmarkedet for bredbånd.  
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derfor være ustabile over tid som følge af foreningernes mulighed for skift af udbyder5. 
Det taler efter TDC NETs vurdering for, at de foreningsejede net ikke skal indgå med 
samme styrke i den efterfølgende SMP-udpegning, idet TDC NET og Norlys ikke har 
samme grad af kontrol – og dermed markedsmagt – over disse net, som det er tilfældet 
for egen infrastruktur. 

TDC NETs estimater indikerer, at ca. 50 pct. af de aktive coax-forbindelser befinder sig i 
foreningsejede net. 

TDC NET har meget varierende ejerkontrol over den infrastruktur på tværs af delmar-
kederne, som Erhvervsstyrelsen har henført TDC NETs markedsandele til.  

TDC NET opfordrer på den baggrund Erhvervsstyrelsen til at foretage en nærmere ana-
lyse af konkurrencesituationen i forhold til de foreningsejede netværk og disses betyd-
ning for konkurrenceforholdene og markedsmagt i de enkelte delmarkeder.  

6. TDC NET ser frem til, at Erhvervsstyrelsen foretager grundige undersøgelser af hvert 
enkelt marked og ikke forlader sig isoleret på markedsandele, når styrelsen foretager 
sin analyse af udbydere med SMP. Fx er der særlige forhold på delmarked VEKSEL A/S, 
hvor TDC NET er eneste udbyder af højkapacitetsinfrastruktur. Højkapacitetsinfra-
struktur er kun udbredt til knap 25 pct. af markedet, hvor TDC NET ejer omkring 70 
pct. af infrastrukturen. TDC NET opfatter markedet som umodent sammenlignet med 
de øvrige markeder. TDC NET mener, at man skal være varsom med at regulere et umo-
dent marked, hvor SMP-udbyderen i givet fald kontrollerer mindre end 20 pct. af det 
potentielle marked.  
 
 

 
5 Se fx Antenneforening står stadig stærk, Ringsted Dagblad, 11-02-20: https://ringsted-antennefor-

ening.dk/wp-content/uploads/2020/02/Artikel-DB-Ringsted-110220-1.pdf og Antenneforeningen skifter 

internetudbyder, faxenyt.dk, 06-08-18: https://faxenyt.dk/mobil/?Id=15693. 
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