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Høringssvar til Erhvervsstyrelsens udkast til geografisk afgrænsning for 
marked 3H  
 

Erhvervsstyrelsen har ved e-mail den 24. april 2020 anmodet om bemærkninger til Erhvervsstyrelsens 
udkast til geografisk afgrænsning for marked 3H – engrosmarkedet for netadgang til 
højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted.  

Telias input til udkastet fremgår nedenfor.  

Opdeling i geografiske delmarkeder 

Engrosbredbåndsmarkedet har tidligere været et nationalt marked. I Erhvervsstyrelsens udkast til 
geografisk afgrænsning opdeles højkapacitetsmarkedet for bredbånd (coax- og fiberteknologi) i 21 
geografiske delmarkeder. Opdelingen af højkapacitetsmarkedet sker med baggrund i 
elforsyningsområder (omfatter energiselskaberne og TDC’s Dong-net). 

Valg af geografisk analyseenhed  

Telia finder, at en geografisk opdeling på husstandsniveau bedst afspejler konkurrencesituationen på 
højkapacitetsmarkedet, men anerkender dog, at en sådan enhed kan være forbundet med udfordringer. 

Erhvervsstyrelsens opdeling af højkapacitetsmarkedet med baggrund i elforsyningsområder er herefter 
et godt udgangspunkt for den geografiske afgrænsning, idet afgrænsningen adresserer 
konkurrenceforholdene i relation til energiselskabernes fiberudrulning.   

En række af elforsyningsområderne dækker dog store geografiske områder, som gør, at enhederne for 
konkurrenceanalysen bliver for store. Indenfor det enkelte energiselskabs forsyningsområde kan der 
være betydelige coax-net, som ikke ejes af energiselskabet. Coax-nettene følger ikke de samme 
geografiske grænser som elforsyningsområderne, men ligger typisk i afgrænsede enklaver (byområder), 
som ikke overlapper med fibernettene og typisk ikke udbygges. Hvis det lokale energiselskab ikke finder 
det rentabelt at investere i fiber i et område, der allerede er godt dækket med coax-net, så vil der i dette 
energiselskabs forsyningsområde opstå store lommer, hvor markedssituationen er væsentligt 
anderledes. 
 
For at få et korrekt billede af konkurrencesituationen er det nødvendigt at opdele de større 
elforsyningsområder i mindre geografiske områder. Jo mindre de geografiske områder defineres, jo 
mere klart bliver det, om der er en dominerende kraft i området. Opdeles markedet ikke yderligere, vil 
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coax-nettenes betydelige markedsandele i en række af energiselskabernes elforsyningsområder (og den 
manglende overlab mellem infrastrukturerne) ikke blive afspejlet.1  

Med en opdeling af elforsyningsområderne i mindre geografiske enheder vil det være muligt at afspejle 
alle relevante selskabers netstruktur i overensstemmelse med Kommissionens Explanatory Note og 
SMP-retningslinjer. 

Antenneforeninger 
Der findes også en række store antenneforeninger i Danmark, og det er ikke muligt at se, hvordan deres 
markedsandele indgår i den geografiske afgrænsning.  

Fx er Gug-Visse-Dall antenneforening en relativt stor forening i Norlys’ område. Da foreningens område i 
forvejen er godt dækket med bredbåndsnet, og da Norlys i forvejen leverer signal og internet til 
foreningen, er det ikke oplagt, at dette område har samme konkurrencesituation som det 
omkringliggende energiforsyningsområde. 

Idet omfang foreninger med coax-net benytter en model, hvor Norlys eller TDC står for administrationen 
af nettet og dermed har den fulde råderet over nettene, er Telia enig i, at disse net skal medregnes i 
opgørelsen af de to udbyderes markedsandele, og at en adgang til disse net skal gives gennem Norlys 
og TDC, hvis disse får SMP-status.  

Afsluttende bemærkninger 
Telia støtter Erhvervsstyrelsens geografiske opdeling af markedet med baggrund i elforsyningsområder, 
da dette adresserer konkurrenceforholdene i relation til energiselskaberne. Elforsyningsområderne bør 
dog opdeles i mindre geografiske områder for at afspejle, at der også er store coax-aktører (Norlys, TDC 
og antenneforeninger) på bredbåndsmarkedet. Da coax-nettene typisk ligger i byområder, vil det være 
relativt nemt at afgrænse disse områder. 

Det er vigtigt, at den kommende analyse af konkurrencesituationen afspejler, at højhastighedsnettene i 
Danmark er fragmenterede og kun i begrænset omfang overlapper hinanden. En velfungerende 
konkurrence på højhastighedsmarkedet forudsætter adgang til både coax- og fibernet på rimelige og 
ikke-diskriminerende vilkår.  

Idet fibernettene er fragmenterede er det vigtigt, at det gøres nemt og enkelt for tjenesteudbydere at 
tilslutte sig fibernettene, i det omfang disse bliver omfattet af reguleringen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Laila Jensen 

 
1 Det er ikke muligt at se i den geografiske afgrænsning, hvordan Erhvervsstyrelsen vil tage højde for coax-nettene 
i forbindelse med SPM-udpegningen.  


