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Høringssvar til Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse af 
engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast 
sted (M3HC)  
 
 
 
Erhvervsstyrelsen har ved e-mail den 8. juli 2020 anmodet om bemærkninger til Erhvervsstyrelsens 
udkast til markedsanalyse af engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast 
sted (M3HC).  

Generelle bemærkninger 

For at Danmark fortsat kan være et af de mest digitale samfund i verden, er det vigtigt, at der skabes et 
bredbåndsmarked med velfungerende konkurrence, hvor slutkunderne har mulighed for at vælge mellem 
flere forskellige tjenesteudbydere. Det er Telias opfattelse, at Erhvervsstyrelsens analyse meget godt 
adresserer konkurrenceforholdene i relation til energiselskabernes fiberudrulning, hvilket styrelsen skal 
have ros for. Styrelsen skal også have ros for det store arbejde med markedsanalysen.    

Telia er dog bekymret for, at den nuværende geografiske afgrænsning ikke i tilstrækkelig grad 
adresserer konkurrenceforholdene på coax-nettene, hvilket skaber usikkerhed om den fremtidige 
adgang til TDC’s coax-net. Såfremt en kommende regulering medfører en tilbagetrækning af den coax-
adgang, der allerede er givet, vil det få betydelige økonomiske konsekvenser for de alternative 
selskaber, herunder Telia.  

Telias konkrete bemærkninger til udkastet fremgår nedenfor. 

Afgrænsning af detailmarkedet 

Telia kan fortsat støtte, at engrosmarkederne for bredbånd opdeles i et høj- og lavkapacitetsmarked, og 
at der ikke længere sondres mellem lokal og central netadgang.  

Det er dog vigtigt, at sammenlægningen af marked 3a og 3b ikke fører til, at adgangen til ubestykkede 
engrosprodukter fjernes, idet adgangen er med til at understøtte konkurrencen på bredbåndsmarkedet, 
jf. Telias tidligere bemærkninger herom.  
 
Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at give ubestykket adgang, og her kan Telia støtte 
Erhvervsstyrelsens synspunkt om, at den virtuelle adgang skal give tilstrækkelige frihedsgrader i forhold 
til at kunne differentiere produkter. For at understøtte konkurrencen på de højere hastigheder, bør 
prisstrukturen på de virtuelle engrosprodukter afspejle den underliggende omkostningsstruktur – og 
derved give aktørerne større frihedsgrader til sammensætning af deres udbud.  

http://www.telia.dk/
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Den geografiske afgrænsning  

Som nævnt i Telias tidligere høringssvar støtter Telia Erhvervsstyrelsens geografiske opdeling af 
markedet med baggrund i elforsyningsområder, da dette adresserer konkurrenceforholdene i relation til 
energiselskaberne. Telia mener dog fortsat, at en række af elforsyningsområderne bør opdeles i mindre 
geografiske områder for i tilstrækkeligt grad at kunne afspejle konkurrencesituationen på det danske 
bredbåndsmarked, hvor der udover energiselskaberne er en række betydelige coax-aktører.1  

Delmarkedet Vores El-net er et godt eksempel på, at en geografisk opdeling på baggrund af 
elforsyningsområder kan være et godt udgangspunkt, men ikke altid er tilstrækkelig. Delmarkedet Vores 
Elnet omfatter 185.113 husstande på Fyn. Området har næsten 95% højkapacitetsdækning, men en 
meget lille grad af parallel dækning.  
 

 
Markedet er opdelt mellem flere operatører, hvor TDC dækker 1/3, Energi Fyn dækker 1/3 og den sidste 
1/3 er dækket af de øvrige. Det lader til, at markedet er mættet, og selskaberne er tilfredse med status 
quo, idet der er meget ringe yderligere udrulning af infrastruktur på delmarkedet. 
 
Inden for delmarkedet er der nogle relativt store områder, hvor TDC’s coax, Glentevejs Antennelaug og 
Norlys coax har SMP i hver deres område. Disse områder er vel at mærke større end visse af de 
allerede udpegede delmarkeder. Konkurrenceforholdene er forskellige i de pågældende områder, bl.a. 
fordi nettene, som kun i ringe grad overlapper hinanden, ejes af forskellige aktører. Til trods for, at der er 
betydelige konkurrenceudfordringer på delmarkedet2, udpeges der som konsekvens af den geografiske 
afgrænsning ingen SMP-udbydere, hvilket kan påvirke konkurrencen negativt.  
 

 
1 Da coax-nettene typisk ligger i byområder, vil det være relativt nemt at udskille de største byområder og de coax-
net, der er beliggende her. 
2 Med et HHI-indeks på 2.134 er markedet kendetegnet ved en betydelig grad af koncentration. Netejerne har 
kontrol over deres egen infrastruktur, er vertikalt integrerede og mødes ikke af modstående købermagt, da 
infrastrukturen kun overlapper i ringe grad. Der er ingen substitutionsmuligheder, jf. Kommissionens SMP-
retningslinjer, og fravær af konkurrence. Der er høje adgangsbarrierer og stordriftsfordele. Selskaberne kan derfor 
agere uafhængigt af konkurrenter og engroskunder. 
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Konsekvensen, af at Erhvervsstyrelsen ikke ordentligt adresserer konkurrenceforholdene på coax, vil 
være, at der kan være delmarkeder, hvor betydelige lokale netejere har markedsstyrke til at udelukke 
konkurrenterne fra deres infrastruktur til skade for konkurrencen og slutbrugernes valgfrihed.3  

Hvis Erhvervsstyrelsen mener, at elforsyningsområderne ikke kan opdeles i yderligere delområder, skal 
Telia opfordrer til, at coax-nettenes betydning for konkurrencen adresseres i forbindelse med 
pålæggelse af forpligtelser/tilsagn, da den manglende adressering heraf skaber bekymring omkring den 
fremtidige adgang til infrastrukturen og selskabernes forretningsmodeller.  

Anvendelse af fælles engrosplatform 

Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelse vil føre til en åbning af flere af energiselskabernes net til gavn 
for konkurrencen på bredbåndsmarkedet. Det er vigtigt, at det bliver nemt og enkelt for både netejere og 
tjenesteudbydere at realisere adgangen. Manglen på fælles grænseflader og dataformater gør, at det i 
dag er forbundet med store omkostninger at skulle etablere sig i forskellige fiberselskabers net, ligesom 
realisering af adgangen ofte trækker ud. […]. Dette udgør i dag en reel adgangsbarriere. 

Telia skal opfordre til, at der udarbejdes fælles standarder (evt. integreret med de eksisterende 
platforme, som netejere opfordres at tilslutte sig), som giver mulighed for håndtering af kunder, herunder 
at lave adresseopslag på tværs af platforme. Fælles standarder er også nødvendige for at gøre det 
nemmere at skifte mellem bredbåndsplatforme.  

Det er vigtigt, at der er lige og ikke-diskriminerende adgang for de alternative selskaber til  
engrosplatformene på markedet, og at der sikres uafhængighed/”vandtætte skotter” mellem 
selskabernes engrosplatforme og detailforretninger. Hvis det ikke er muligt at håndtere platformene 
gennem SMP-reguleringen, bør de håndteres på anden vis.  

Kommende tilsagn 
 
Det er essentielt, at de kommende tilsagn er så detaljerede, herunder med hensyn til vilkår og priser for 
adgang, at selskaberne kan vurdere, om tilsagnene giver grundlag for en rentabel forretningsmodel, og 
at Erhvervsstyrelsen kan føre tilsyn med tilsagnenes overholdelse. Dette har vist sig vanskeligt i forhold 
til TDC’s kommercielle coax-model, hvor TDC ikke har været tilstrækkelig lydhør over for branchens 
ønsker.   

For at sikre en reel åbning af nettene skal det være muligt for Erhvervsstyrelsen at føre tilsyn med, at 
SMP-udbyderen giver adgang på ikke-diskriminerende vilkår og ikke iværksætter prisklemmer. Det skal 
endvidere været muligt for styrelsen at gribe ind heroverfor, uanset om SMP-udbyderen er reguleret 
gennem forpligtelser eller tilsagn.  
 
Delmarkeder 
 
Telia støtter generelt Erhvervsstyrelsens geografiske afgrænsning med de ovenfor nævnte 
bemærkninger. Det er vigtigt, at der sikres forudsigelighed i reguleringen, og at en evt. konsolidering af 
elforsyningsområderne ikke vil føre til ændringer i de afgrænsede delmarkeder/SPM-udpegninger.  

 
3 Tjenesteudbyderens muligheder for at kunne konkurrere på detailmarkedet, Vores El-net, er afhængig af, at 
netejerne giver infrastrukturadgang/opretholder den adgang, der allerede er givet.  
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Med venlig hilsen 

 

Laila Jensen 


