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1 Introduktion 
Erhvervsstyrelsen sendte den 8. juli 2020 et udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for adgang 
til højkapacitetsinfrastruktur i høring hos branchen med høringsfrist 24. august 2020. Der henvises til 
Erhvervsstyrelsens høringsnotat, der fremsendes samtidig med dette dokument. I høringsnotatet er 
parternes bemærkninger opsummeret og besvaret. 

Høringen har givet anledning til en række justeringer. Nogle justeringer vedrører den ”generelle del” 
af markedsanalysen (afsnit 1-4 i analyseudkastet af 8. juli 2020), mens andre vedrører forhold, der er 
beskrevet i afsnittene, der vedrører de enkelte delmarkeder (afsnit 5) . 

Som annonceret har Erhvervsstyrelsen fundet det relevant at opdatere markedsanalysen ad to om-
gange med henblik på, at branchen hurtigst muligt får indsigt i de justeringer, der er foretaget i de 
afsnit, der vedrører den delmarkedsspecifikke del, herunder SMP-vurderingerne. Formålet er blandt 
andet, at de berørte SMP-udpegede selskaber forud for, at der gennemføres en eventuel markedstest 
af tilsagn, får indsigt i den opdaterede markedsudvikling på delmarkederne som styrelsen lægger til 
grund for SMP-vurderingerne. Dette dokument indeholder således kun de delmarkedsspecifikke af-
snit. 

Foruden justeringer foretaget på baggrund af parternes høringssvar er der ligeledes foretaget en 
opdatering af data med det seneste datasæt fra 2020, og konklusionerne er således også opdateret 
på baggrund heraf.   

Af dokumenttekniske årsager har Erhvervsstyrelsen valgt at ”beholde” overskrifterne fra de generelle 
afsnit i dokumentet. Afsnits-, figur- og tabelnummerering er derved bevaret og således identisk med 
udkastet af 8. juli. 

Opdatering og justering af den generelle del af markedsanalysen (afsnit 1-4) vil blive offentliggjort, 
samtidig med at styrelsen sender udkast til markedsafgørelser i høring hos branchen. Styrelsen for-
venter, at denne høring vil finde sted i slutningen af første kvartal 2021. 

Der henvises i øvrigt til Introduktionen i afsnit 1 i analyseudkastet af 8 juli 2020. 
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2 Detailmarkedet for bredbånd  
Dette afsnit er ikke opdateret. Der henvises til Erhvervsstyrelsens analyseudkast af 8. juli 2020.  

Når Erhvervsstyrelsen sender udkast til markedsafgørelser i høring, vil dette afsnit blive opdateret 
med justeringer på baggrund af selskabernes høringssvar, nye data samt den øvrige udvikling, der 
har været i markedet, siden udkastet blev sendt i høring i juli 2020. 

 

3 Afgrænsning af markedet 
Dette afsnit er ikke opdateret. Der henvises til Erhvervsstyrelsens analyseudkast af 8. juli 2020.  

Når Erhvervsstyrelsen sender udkast til markedsafgørelser i høring, vil dette afsnit blive opdateret 
med justeringer på baggrund af selskabernes høringssvar, nye data samt den øvrige udvikling, der 
har været i markedet, siden udkastet blev sendt i høring i juli 2020. 

 

4 Analyse af engrosmarkederne for netadgang 
til højkapacitetsinfrastruktur (marked 3) 

Dette afsnit er ikke opdateret. Der henvises til Erhvervsstyrelsens analyseudkast af 8. juli 2020.  

Når Erhvervsstyrelsen sender udkast til markedsafgørelser i høring, vil dette afsnit blive opdateret 
med justeringer på baggrund af selskabernes høringssvar, nye data samt den øvrige udvikling, der 
har været i markedet, siden udkastet blev sendt i høring i juli 2020. 
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5 Analyse og vurdering af SMP på hvert del-
marked  

I dette afsnit beskrives og analyseres de 21 delmarkeder hver for sig. Afsnittene er fremstillet i alfa-
betisk rækkefølge.  

Hvert delmarked indeholder følgende elementer:  

 Kort introduktion til delmarkedet, herunder beliggenhed og størrelse 
 Detailmarkedsandele og vurdering af markedskoncentration 
 Selskabsbeskrivelse af den ”regionale” aktør på markedet 
 Udvikling i dækning med hhv. fibernet og coax-net, herunder grad af parallel dækning 
 Samlet afsætning af engrosprodukter på hhv. fibernet og coax-net 
 Forholdet mellem internt og eksternt afsatte engrosprodukter 
 Markedsandele på engrosmarkedet 
 Vurdering af SMP 
 

Den regionale aktør på markedet forstås som det selskab, der primært har udrullet fibernet på det 
pågældende delmarked. Det er ikke nødvendigvis det selskab, der udpeges som udbyder med stærk 
markedsposition. Uanset den regionale aktørs status på markedet finder Erhvervsstyrelsen det rele-
vant at beskrive disse selskaber. På de fleste delmarkeder er Norlys og TDC desuden til stede med 
coax-net i større eller mindre omfang. Disse selskaber er beskrevet i afsnittene om hhv. N1 (Norlys) 
og Radius (TDC). I afsnit om enkelte delmarkeder, hvor TDC udpeges som SMP, er TDC beskrevet 
kort med henvisning til selskabsbeskrivelsen for TDC.  

De selskaber, der alene agerer på detailniveau på de respektive delmarkeder, er heller ikke beskrevet 
selvstændigt. Det drejer sig primært om tjenesteudbydere, der benytter den regulerede adgang til 
TDC’s coax- eller fiberinfrastruktur, og i visse områder i mindre omfang desuden tjenesteudbydere, 
der har indgået aftale med de regionale fibernetejere og således benytter dennes infrastruktur. 

På flere af delmarkederne er der også foreninger til stede som aktører på markedet. Foreningerne er 
primært mindre aktører, som kun har en marginal betydning på markederne, og de indgår derfor i 
de fleste tilfælde i kategorien ”øvrige”. Erhvervsstyrelsen har valgt ikke at beskrive disse foreninger 
nærmere. Foreningerne indgår og opgøres under det selskab som leverer detailproduktet. Der er 
således en lang række af foreninger, som ikke indgår ved eget navn, men som er en del af dækning 
og afsætning for andet selskab, da de fx serviceres, driftes eller lignende af det pågældende selskab.  

Erhvervsstyrelsen bemærker, at det nærværende, opdaterede udkast til analyse af de 21 delmarkeder 
fortsat er samlet i et dokument. Når udkast til markedsafgørelser sendes i høring i foråret 2021, vil 
de selskabsspecifikke analyseafsnit blive delt op og fremgå af de individuelle afgørelsesudkast for 
hvert enkelt delmarked.  
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 Metode 
I det følgende beskrives de anvendte metoder for hhv. beregning af HHI, beregning af markedsan-
dele og grad af dækning samt grundlaget for vurdering af SMP-status. 

 Metode for beregning af HHI for vurdering af konkurrence på 
detailmarkedet 

Erhvervsstyrelsen har valgt at anvende Herfindahl-Hirschman Indeks (HHI) i forhold til at vurdere 
graden af koncentration på detailmarkedet på hvert delmarked. HHI giver en samlet værdi for graden 
af koncentration på markedet ved at beregne en vægtet værdi af markedsandelene for de selskaber, 
der er aktive på delmarkedet.  

Beregningen foretages i praksis således:  𝐻𝐻𝐼 = 𝑆 + 𝑆 + 𝑆 +. . . 𝑆  

Hvor S angiver et aktivt selskabs markedsandel. Dette giver den samlede indeksværdi beskrevet 
ovenfor.  

Den beregnede HHI-værdi giver et tal mellem 0 og 10.000, hvor en værdi på 0 betyder, at der ingen 
koncentration er, og at der således er en stærk grad af konkurrence, og en værdi på 10.000 betyder, 
at der er fuld koncentration og således monopol. Der tages udgangspunkt i følgende grupperinger: 

 Værdi under 100 – Stærk grad af konkurrence 
 Værdi under 1.500 – Konkurrence / ikke-betydelig grad af koncentration 
 Værdi mellem 1.500 og 2.500 – Betydelig grad af koncentration 
 Værdi over 2.500 – Høj grad af koncentration / oligopol / duopol / monopol 

Styrelsen vurderer, at denne metode til beregning af koncentration er mere robust end fx en stan-
dard-Four-firm concentration ratio-beregning (C4), hvor de fire største selskabers markedsandel læg-
ges sammen, da HHI-metoden tager højde for selskabernes relative størrelse. I en HHI-beregning vil 
en markedssammensætning, hvor de fire største selskabers markedsandele er hhv. 60,10, 5 og 5, give 
udsving i forhold til en markedssammensætning, hvor fire selskaber hver har 20 pct., mens de to 
beregninger i en C4 ville give samme resultat (80). Det er derfor Erhvervsstyrelsens vurdering, at HHI 
giver et mere nuanceret og retvisende billede af koncentrationen på markederne end fx C4 eller C5-
varianten.  

 Metode for beregning af markedsandele og grad af dækning 
Der anvendes samme metode som i afsnit 3.2.1 i analyseudkastet af 8. juli 2020 vedr. datagrundlag 
til den geografiske afgrænsning. Datagrundlaget er således det samme for både afsætning og dæk-
ning.  
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Der anvendes ligeledes den samme diskretionslinje. Alle selskaber, hvis dækning udgør mindre end 
5 pct. af husstandene på det relevante delmarked, anonymiseres i en samlet gruppe kaldet ’Øvrige’. 
På samme måde er selskaber, hvis markedsandel er under 5 pct., anonymiseret i en samlet gruppe 
kaldet ’Øvrige’.  

Erhvervsstyrelsen anvender begrebet ’betydelig aktør’ om selskaber, som dækker mere end 5 pct. af 
et givent delmarked med deres infrastruktur eller har en markedsandel på over 5 pct. Det svarer også 
til den metode, der er anvendt i den geografiske markedsafgrænsning.  

For alle delmarkeder analyseres, hvis muligt, udviklingen i perioden 2017-2020 i forhold til både ud-
vikling i dækning og engrosafsætning. Erhvervsstyrelsen reviderede i foråret 2019 grundlaget for 
indberetningen af afsætningsdata, så der nu bliver indberettet på husstandsniveau frem for på post-
nummerniveau. Indberetning på husstandsniveau gør det mulig at lave geografiske opdelinger af 
bredbåndsmarkedet. De historiske afsætningsdata for 2017-18 er imidlertid aggregeret på postnum-
merniveau. Afsætningsdataene er blevet renset gennem en analyse af selskabernes dækningsdata og 
en vurdering af, hvor i et postnummer selskabets dækning er. Erhvervsstyrelsen har på denne bag-
grund vurderet, om dataene er retvisende for et givent delmarked. Der er imidlertid enkelte, mindre 
delmarkeder, hvor Erhvervsstyrelsen har vurderet, at de historiske afsætningsdata er for upræcise, da 
en for stor andel af de omkringliggende delmarkeder inddrages, fx som følge af at grænserne på 
delmarkederne ligger inde i ét postnummer. For sådanne delmarkeder gennemgås kun engrosafsæt-
ning for årene 2019-2020.  

Erhvervsstyrelsen har revideret metoden for beregning af antallet af husstande i Danmark. Dette har 
givet udslag ift. beregning af dækningsprocenter (overordnet, selskab, parallel) der typisk er faldet 1 
– 1,5 procentpoint hver især. Årsagen hertil er, at der generelt er et større samlet antal husstande på 
delmarkederne ved den nye beregningsmetode end ved den gamle.  

Bredbåndsselskaberne er i forbindelse med indberetningen til Bredbåndskortlægningen 2020 hos 
Energistyrelsen, blevet bedt om at indberette hvorvidt access-infrastrukturen de angiver for adgangs-
adresserne, er ejet af dem selv eller anden part. Erhvervsstyrelsen har anvendt denne information til 
at korrigere dækningen for tidligere år i visse områder, hvor det har været uklart hvilken part der 
reelt ejede den pågældende infrastruktur. 

Et selskabs dækning beregnes ved at opgøre det samlede antal husstande selskabet dækker på del-
markedet, og dividerer med det samlede antal husstande på delmarkedet.  

Et selskabs markedsandel beregnes ved at opgøre det samlede antal forbindelser et selskab har afsat 
på delmarkedet og dividerer med det samlede antal forbindelser der er afsat på delmarkedet.  

Beregning af internt og eksternt afsatte engrosprodukter sker ved en skelnen mellem, hvorvidt ne-
tejeren afsætter engrosforbindelsen til en detailforretning inden for samme selskab eller koncern, 
eller om den afsættes til et andet selskab. Der skelnes ikke mellem hvorvidt det engrosprodukt der 
afsættes, er et ubundet produkt (rå fiber), BSA eller gensalg.  
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 Metode for vurdering af SMP 
Erhvervsstyrelsen anvender ved vurderingen af SMP-status på de 21 delmarkeder EU-Kommissionens 
SMP-guidelines1. SMP-guidelines angiver en række retningslinjer, som de nationale tilsynsmyndig-
heder bør anvende, når de vurderer SMP-status på et relevant marked.  

Det fremgår af SMP-guidelines, at markedsandele er en nyttig første indikator på konkurrencefor-
holdene og ligesom beregningen af markedsandele afdækker, hvilke aktører der er til stede på et 
marked og med hvilken markedsstyrke. En markedsandel over 50 pct. er ifølge fast retspraksis efter 
konkurrenceretten i sig selv en stærk indikation på, at et selskab har en dominerende markedsposi-
tion. Der kan dog samtidig være forhold, som indikerer, at et marked løbende bliver mere konkur-
renceudsat, selvom ét selskab har en markedsandel over 50 pct. Det kan fx være, hvis selskabets 
markedsandel er faldet meget eller støt over en periode, eller at der har være meget stor variation i 
markedsandelene på et marked. Det modsatte kan også gøre sig gældende, nemlig at et selskab har 
en markedsandel, der gradvist nærmer sig 50 pct., men stadig ligger under denne grænseværdi. 
Uanset markedsandelen lægges der i SMP-guidelines op til, at markedsandele bør fortolkes i lyset af 
de relevante markedsforhold og især dynamikken på markedet, og i hvor høj grad produkterne dif-
ferentieres.  

På markeder, hvor ét selskab har en markedsandel, som er høj, men under 50 pct., bør de nationale 
tilsynsmyndigheder inddrage andre centrale markedsforhold i SMP-vurderingen. Af SMP-guidelines 
fremgår en liste over kriterier, der kan være relevante at undersøge for at kunne vurdere et selskabs 
markedsposition, og om selskabet har mulighed for at handle uafhængigt af deres konkurrenter og 
kunder, jf. definitionen af stærk markedsposition i telelovens § 40 stk. 2.  

Af de oplistede kriterier fra SMP-guidelines har Erhvervsstyrelsen inddraget følgende kriterier i for-
bindelse med vurderingen af SMP-status:  

 Kontrol over infrastruktur, som ikke let kan duplikeres. 
 Adgangsbarrierer og barrierer for at udvide. 
 Fravær af eller lav modstående købermagt. 
 Fravær af potentiel konkurrence. 
 Absolut og relativ størrelse. 
 Vertikal integration. 

Kommissionen understreger desuden i retningslinjerne, at erfaringer tyder på, at det er usandsynligt, 
at et selskab med en markedsandel under 40 pct. har en stærk position på et marked. Der kan dog 
være situationer, hvor det er tilfældet. 

Parallel dækning 
Erhvervsstyrelsen tager ved vurderingen af dækning med parallel infrastruktur udgangspunkt i sty-
relsens tidligere metode, hvor det er blevet vurderet, at to lukkede, parallelle infrastrukturer som 

 
1 Guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the EU regulatory framework for 
electronic communications networks and services, kapitel 3. 
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udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til at skabe konkurrence på detailmarkedet. Det skyldes, at de-
tailkonkurrence, der alene er baseret på to infrastrukturudbydere med lukkede infrastrukturer, ikke 
kan forventes at være vedvarende, da et marked med to udbydere teoretisk set ikke opnår en lige-
vægt, der samfundsmæssigt er den mest optimale, men derimod en ligevægt, der er optimal for de 
to selskaber2.  

Modsat har Erhvervsstyrelsen tidligere vurderet, at dækning med to parallelle infrastrukturer, hvoraf 
den ene infrastruktur er åben på kommercielle vilkår, kan være medvirkende til at skabe konkur-
rence på detailmarkedet, idet der derved vil være mere end to udbydere af bredbåndstjenester. Det 
kræver imidlertid, at der er kommercielt bæredygtig adgang til den åbne infrastruktur for tjeneste-
udbydere, og ikke kun for fx foreninger, erhvervskunder eller lignende. 
Erhvervsstyrelsen har tidligere anvendt en grænse på 75 pct. som grænseværdi for, at et marked kan 
betragtes som værende dækket af to parallelle infrastrukturer. Grænseværdier angiver, hvor stor en 
andel af husstandene i et område, der har adgang til to infrastrukturer fra forskellige infrastruktur-
ejere, jf. afsnit 3.2.1.1 i analyseudkastet af 8. juli 2020. 

  

 
2 Erhvervsstyrelsen 17. august 2017: Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a), side 61.  
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 Cerius 
Delmarked Cerius udgøres af fire elforsyningsområder – Cerius, Zeanet, NKE-Elnet og Nakskov Elnet. 
Delmarkedet omfatter ca. 400.000 husstande. Figur 29 herunder viser delmarked Cerius markeret 
med gult. 

Figur 1: Delmarked Cerius 

 
Noter: Den gule ’plet’ der ligger isoleret fra resten af delmarkedet, er Roskilde.  
Kilde: Energistyrelsen. 

 

Der er 18 forskellige selskaber, heraf ni foreninger, som afsætter bredbåndsabonnementer på detail-
markedet i Cerius. Fibia er det selskab, som har den højeste markedsandel i 2020 med 52,2 pct. af 
detailmarkedet, jf. tabel 27. Det næststørste selskab på delmarkedet er TDC med en markedsandel 
på 23,8 pct., efterfulgt af Norlys med en detailmarkedsandel på 16,5 pct. De øvrige selskaber eller 
foreninger har tilsammen en markedsandel på 7,5 pct.  
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Fibias detailmarkedsandel er steget betydeligt mellem 2019 og 2020, mens TDC og Norlys har mistet 
markedsandele. De øvrige selskaber har tilsammen øget deres markedsandel med 1,2 procentpoint, 
men dette har ikke medført, at der er kommet flere selskaber med en betydelig tilstedeværelse på 
detailmarkedet i Cerius. Udviklingen på detailmarkedet resulterer i, at markedskoncentrationen stiger 
fra en allerede høj grad af koncentration (HHI) på 3.276 i 2019 til et HHI på 3.576 i 2020. En så høj og 
stigende grad af koncentration indikerer, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence på detailni-
veau. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal derfor undersøges. 

 Regional udbyder på markedet – Fibia 
Fibia er det fælles fibernetselskab for energi- og fibernetkoncernerne NRGi i Østjylland og Andel 
(tidligere SEAS-NVE), der er placeret på Sjælland. Fibia er medejer af indholdsudbyderen Waoo. 

Fibias fiberdækningsområde har udgangspunkt i SEAS-NVE’s traditionelle elforsyningsområde (Ce-
rius)3 samt i NRGi’s elforsyningsområde. Selskabets fiberudrulning dækker dermed store dele af Sjæl-
land og de omkringliggende øer samt Århus, Djursland, Horsens og Hedensted. Én del af Fibias for-
retning er således placeret i nærværende geografiske delmarked (Cerius), mens en anden del af Fibias 
forretning er lokaliseret på det geografiske delmarked KONSTANT Net. Fibia udruller også fiberinfra-
struktur uden for selskabets traditionelle elforsyningsområde, idet selskabet også er til stede på det 
geografiske delmarked Radius Elnet, som dækker Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af 
Midtsjælland. Fibia ruller blandt andet fibernet ud til foreningskunder i København. 

Fibias fiberinfrastruktur dækker 51,8 pct. af det geografiske delmarked Cerius, som omfatter lidt min-
dre end 400.000 husstande. Uden for det geografiske delmarked Cerius dækker Fibia omkring 4,3 
pct. af husstandene med fiber. Disse husstande er primært beliggende i det geografiske delmarked 
KONSTANT. 

I SEAS-NVE’s forsyningsområde (Cerius) har Fibia indtil 2017 udelukkende udrullet punkt-til-punkt-
teknologi i sit fibernet, mens selskabet fra 2017 primært har udrullet PON-teknologi til nye områder. 
Langt størstedelen af Fibias installerede base i Cerius-området er dog tilsluttet fibernet, der bygger 
på punkt-til-punkt-teknologi. 

 
3 SEAS-NVE (nu Andel) købte i 2019 Radius Elnet af Ørsted. Radius Elnet dækker Københavnsområdet, Nordsjælland og 
dele af Midtsjælland. 

Tabel 1: Detailmarkedsandele for delmarked Cerius 2019-20 

Selskab 2019 2020 
Fibia 44,7% 52,2% 
TDC 30,1% 23,8% 
Norlys 18,9% 16,5% 
Øvrige 6,3% 7,5% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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Fibias mål er, at alle andelshavere i ejerselskaberne Andel og NRGi bliver tilbudt fiber inden udgangen 
af 2023. Udrulningen til den resterende del af andelshaverne foretages fortrinsvist i større sammen-
hængende områder. Selskabet har ikke et absolut kundetilslutningskrav i forbindelse med fiberud-
rulningen her, men selskabets detailforretning foretager en markedsmodningstest, inden der træffes 
beslutning om fiberudrulning i et givent område. Målsætningen indebærer, at Fibia også udruller 
fibernet i områder, hvor der i forvejen eksisterer højkapacitetsinfrastruktur. 

Fibia har blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen. 

Fibia udbyder produkter på detailmarkedet gennem Waoo-brandet. Det er Fibia, der har aftalefor-
holdet med detailkunderne, og selskabet er således et vertikalt integreret selskab, der både er til 
stede på detailmarkedet og engrosmarkedet for salg af bredbåndsforbindelser. Fibia er pt. eneste 
detailudbyder på selskabets fibernet. Fibia er detailudbyder i eget fiberdækningsområde samt via 
TDC’s fibernet i Nordsjælland og Hovedstadsområdet. Fibia har desuden indgået aftale med Norlys 
om at levere Waoo-indhold på Eniig-delen af Norlys’ fibernet. Denne aftale er endnu ikke idriftsat. 

Fibia har arbejdet på at gennemføre en kommerciel åbning af sit fibernet for eksterne tjenesteudby-
dere, og selskabet har i denne forbindelse indgået aftaler med selskaberne Nuuday, Telenor, Kviknet 
og Fastspeed om at levere produkter via Fibias fibernet. Aftalen med Nuuday, der i første omgang 
giver Nuuday mulighed for at tilbyde Hiper-produkter på Fibias fibernet, forventes i drift i begyndel-
sen af 2021. Aftalen med Kviknet forventes i drift i foråret 2021, mens aftalerne med Telenor og 
Fastspeed forventes i drift i løbet af 2021.  

Fibia har desuden arbejdet på at udvikle sin egen engrosplatform for salg af fiberforbindelser. Denne 
engrosplatform har til formål at samle netejere og tjenesteudbydere om en række standarder, der 
skal lette processen med at åbne netejernes fibernet for tjenesteudbydere. Fibernetejeren Energi Fyn 
har - som det eneste selskab indtil videre - annonceret, at selskabet ønsker at anvende Fibias en-
grosplatform med henblik på en engrosåbning, jf. i øvrigt afsnit 4.2 om forretningsmodeller i analy-
seudkastet af 8. juli 2020. 

Fibia driver Energi Fyns aktive net. Fibia har også indgået samarbejde med Energi Fyn vedrørende 
den tekniske åbning af Energi Fyns aktive net for eksterne tjenesteudbydere. 

Ses der bort fra det geografiske delmarked Cerius, ruller Fibia hovedsageligt fibernet ud i det geo-
grafiske delmarked KONSTANT Net, der udgøres af NRGi’s elforsyningsområde i Østjylland. Derud-
over udruller Fibia i mindre udstrækning fibernet på det geografiske delmarked Radius Elnet. 

 Markedsudvikling 
83,3 pct. af husstandene på delmarked Cerius har adgang til enten en fiber- eller coax-infrastruktur. 
Som det fremgår af figur 30 herunder, er det en fremgang fra 70,3 pct. i 2017. Dette skyldes, at der i 
perioden er blevet udrullet en betydelig mængde fiber. Fiberdækningen er i perioden steget fra 36,5 
pct. i 2017 til 58,3 pct. i 2020. Samtidig er dækningen med coax steget marginalt med 0,1 procent-
point.  
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I perioden 2017-20 er dækningen med fiber steget med 21,8 procentpoint. Udrulningen af fiber i 
perioden har dog ikke resulteret i en betydeligt højere grad af parallel infrastruktur. Graden af parallel 
infrastruktur er i perioden kun steget med 7,1 procentpoint.   

Tabel 28 nedenfor viser de selskaber, der har en betydelig tilstedeværelse med infrastruktur i Cerius. 
Som det fremgår, er Fibia det største selskab med en dækningsgrad på 51,8 pct. i 2020. Dermed 
dækker selskabet ca. hver anden husstand på delmarkedet. Selskabet udruller alene fibernet, og dette 
fibernet udgør 88,8 pct. af den samlede fiberdækning området. TDC er det næststørste selskab i 
området med en dækning på 37,5 pct. TDC’s dækning udgøres primært af coax, men selskabet har 
også en mindre dækning med fiber. TDC’s coax-infrastruktur udgør 58,4 pct. af dækningen med coax 
på delmarkedet. Tredjestørste selskab er Norlys, der dækker 16,4 pct. af husstandene på delmarkedet. 
Selskabets dækning udgøres alene af coax-infrastruktur. Norlys coax-infrastruktur udgør 31 pct. af 
den samlede dækning med coax. Øvrige-kategorien omfatter en række mindre foreningsnet med 
coax-net.  

 

Figur 2: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, coax-
net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning.  

Tabel 2: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
FIBIA P/S 35,3% 42,1% 48,6% 51,8% 
TDC A/S 32,6% 32,5% 33,1% 37,5% 
Norlys a.m.b.a. 15,6% 16,4% 16,5% 16,4% 
Øvrige 6,1% 6,5% 6,4% 6,6% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning 
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Der er sket en stigning i afsætning af engrosprodukter på både coax- og fibernet. Figur 31 herunder 
viser antal afsatte engrosforbindelser på hhv. coax og fiber i perioden 2017-20. Der blev afsat 91.878 
engrosforbindelser på coax-net i 2017. Det er steget til 102.963 i 2020, hvilket er en stigning på 12,1 
pct. Der blev afsat 57.886 engrosforbindelser på fibernet i 2017. Det er steget til 124.140 i 2020, 
hvilket er en stigning på 114,5 pct. Der er altså sket en betydelig større stigning i afsætningen på 
fibernet end på coax-net.  

Engrosafsætningen på coax-net har gennem perioden 2017-19 været større end afsætningen på fi-
bernet, men mellem 2019-20 er der sket en betydelig udvikling i engrosafsætningen på fibernet, 
hvorfor engrosafsætningen på fibernet nu udgør en større andel af den totale engrosafsætning. En-
grosafsætning på fibernet er således steget fra at udgøre 39 pct. af den samlede engrosafsætning i 
2017, til at udgøre 55 pct. i 2020.  

96,9 pct. af engrosafsætningen sker internt til egen detailforretning, og det er således kun 3,1 pct. af 
engrosforbindelser, der afsættes eksternt. Dog er der sket en stigning i eksternt afsatte engrosfor-
bindelser på både fiber- og coax-net, jf. figur 32 nedenfor. På fibernet er antallet af eksternt afsatte 
engrosforbindelser steget fra 1.186 i 2017 til 1.760 i 2020, mens det på coax-net er steget fra 234 til 
5.327. Mens den eksterne afsætning på coax-net er steget mellem 2019-20 er den interne afsætning 
samtidig faldet. Den eksterne engrosafsætning på begge teknologier er dog fortsat marginal. Da 
eksterne tjenesteudbydere for nuværende alene har adgang til net som TDC enten ejer eller har rå-
deret over, hvilket kun dækker ca. 38 pct. af husstandene, er det også begrænset hvilken andel af 
engrosafsætningen som ekstern afsætning kan udgøre.  

Figur 3: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber og coax 

 
Kilde:  Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020 
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Tabel 29 herunder viser markedsandelene for de selskaber i området, der har en markedsandel over 
fem pct. samt de resterende samlet i en øvrige kategori. Fibia er i 2020 det største selskab i området 
målt på engrosafsætning. Selskabet har en markedsandel på 52,7 pct. Det næststørste selskab er TDC 
med en markedsandel 26,3 pct., og Norlys er det tredjestørste med 16,4 pct.  

I 2017 rangerede Fibia som markedets næststørste selskab, idet TDC havde en marginalt større mar-
kedsandel på 37,9 pct. mod Fibias 37,7 pct. Fibias markedsandel er i perioden 2017-20 vokset med 
15 procentpoint, mens TDC’s og Norlys’ er faldet med hhv. 11,6 og 2,9 procentpoint. Særligt er der 
sket en udvikling mellem 2019-20, hvor Fibias markedsandel er steget med 7,4 procentpoint. Dette 
stemmer overens med den betydelige stigning i engrosafsætningen på fibernet, hvor Fibia er det 
selskab med absolut størst dækning. Dog er faldet i TDC’s og Norlys’ markedsandele ikke et udtryk 
for, at selskaberne har haft faldende engrosafsætning. Begge selskaber har oplevet vækst i deres 
engrosafsætning, men da det samlede marked er blevet større, primært som følge af Fibias højere 
vækst, så falder TDC og Norlys’ markedsandele.  

Figur 4: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Cirka hver anden husstand har adgang til fibernet, og cirka hver anden husstand har adgang til coax-
net på delmarkedet. Det har givet en overordnet set høj grad af dækning (83,3 pct.), men en lavere 
grad af parallel infrastruktur (25,8 pct.). Der er sket en betydelig udvikling i dækningen med fibernet, 
som primært er blevet udrullet af Fibia, og også i engrosafsætningen på fibernet, hvorfor Fibias mar-
kedsandel også er steget betragteligt i perioden 2017-20. Andre selskabers afsætning er også steget, 
men fordi Fibias engrosafsætning og derigennem selskabets markedsandel er steget i højere grad, 
er de andre selskabers markedsandele faldet. Fibias engrosafsætning udgør nu over halvdelen af den 
samlede engrosafsætning på delmarkedet. Hele selskabets engrosafsætning sker til egen detailfor-
retning. Samlet set sker kun 3,1 pct. af den samlede engrosafsætning på delmarkedet til ekstern 
tjenesteudbyder.  

 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Fibia har og inden for den nærmeste årrække vil have 
en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet Cerius, idet: 

 Fibia har en engrosmarkedsandel på 53 pct. på delmarkedet. 
 Fibia er et vertikalt integreret selskab. 
 Fibia alene har intern afsætning. 
 Fibia dækker 52 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur og har planer om at dække alle 

andelshavere i Cerius. 
 Graden af parallel dækning er 26 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at Fibia er den største udbyder af engrosproduk-
ter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør 52 pct. af den samlede engrosafsætning 
på delmarkedet. Fibias markedsandel har de seneste år været stigende, og afsætningen sker alene 
internt til egen detailforretning.  

Fibia dækker i dag 52 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. Med sel-
skabets udmelding, om at fibernettet fremadrettet vil dække alle andelshavere i området, er det 
sandsynligt, at Fibias markedsposition fremover vil blive forstærket yderligere.  

Graden af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 26 pct., mens 
dækning med tre infrastrukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervssty-
relsen vurderer, at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at 

Tabel 3: Markedsandele for delmarkedet Cerius 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
TDC 37,9% 35,6% 30,9% 26,3% 
Fibia 37,7% 43,0% 45,3% 52,7% 
Norlys 19,4% 16,6% 18,8% 16,4% 
Øvrige 5,0% 4,8% 5,1% 4,6% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020 
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infrastrukturbaseret konkurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. 
afsnit 5.1.3. 

Fibia er vertikalt integreret og er derfor aktør på både engros- og detailmarkedet. Fibias net er endnu 
ikke åbnet for eksterne tjenesteudbydere, men selskabet forventer at kunne gennemføre en kom-
merciel åbning i 2021 jf. afsnit 5.2.1. En åbning af fibernettet vil give andre udbydere mulighed for at 
sælge bredbåndsabonnementer til detailkunderne på delmarkedet og kan derfor potentielt være 
medvirkende til at forbedre konkurrenceforholdene på detailmarkedet på sigt.  

Erhvervsstyrelsen vurderer, at en åbning af Fibias fibernet kun vil være første skridt i retning af at 
sikre vedvarende konkurrence på delmarkedet, da en forbedring af konkurrenceforholdene afhænger 
af, at Fibia opnår aftaler med en række tjenesteudbydere, som får fodfæste på markedet og således 
er i stand til at afsætte detailprodukter baseret på engrosadgangen til Fibias fibernet. Det er derfor 
Erhvervsstyrelsens vurdering, at de kommercielle åbningstiltag ikke i sig selv er tilstrækkelige til at 
sikre en velfungerende og lige konkurrence om detailkunderne. 

Når Fibia åbner fibernettet for eksterne tjenesteudbydere, vil Fibias kunder på engrosmarkedet sam-
tidig blive Fibias konkurrenter på detailmarkedet. Da Fibia råder over den eneste højhastighedsinfra-
struktur til en relativ stor andel af husstandene i området, har Fibia således både mulighed for og 
incitament til at tilbyde priser og vilkår, der skævvrider konkurrencen på detailmarkedet til selskabets 
egen fordel. 

Som følge af den vertikale markedsstruktur vil der derfor være risiko for, at Fibia presser de konkur-
rerende tjenesteudbydere ud af detailmarkedet ved at sætte prisen på højkapacitetsinfrastruktur (en-
grosprisen) og prisen på højkapacitetsabonnementer (detailprisen) med en for lille eller negativ mar-
gin.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Fibias position på delmarkedet gør selskabet i stand 
til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at Fibia derfor vil kunne agere på en måde, der 
er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efterspørgsel efter 
højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på detailmarkedet, 
at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfrastrukturen, da tjenestebaseret konkur-
rence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor Fibia som SMP-udbyder på delmarkedet Cerius. 
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 Dinel 
Delmarked Dinel udgøres af ét elforsyningsområde – Dinel. Delmarkedet omfatter ca. 102.100 hus-
stande. Figur 33 herunder viser Delmarked Dinel markeret med gul. 

Figur 5: Delmarked Dinel 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er 12 forskellige selskaber heraf to foreninger, som afsætter bredbåndsabonnementer på detail-
markedet i Dinel. AURA Fiber (herefter AURA) er det selskab, som har den højeste markedsandel i 
2020 med 47 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 30. Det næststørste selskab på delmarkedet er TDC med 
en detailmarkedsandel på 25,5 pct. efterfulgt af Norlys med en detailmarkedsandel på 18,2 pct. De 
øvrige selskaber eller foreninger har tilsammen en markedsandel på 9,3 pct. 
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AURA’s detailmarkedsandel er steget mellem 2019 og 2020, mens TDC og Norlys har tabt markeds-
andele. De øvrige selskaber har tilsammen øget deres markedsandel med 0,8 procentpoint, uden at 
det har medført at der er kommet flere selskaber med en betydelig tilstedeværelse (> 5 pct.) på 
detailmarkedet i Dinel. Som følge af, at AURA, som allerede var det største selskab, har øget sin 
markedsandel yderligere, så stiger graden af koncentration på detailmarkedet, målt ved HHI, fra 3.192 
til 3.217. Det er en mindre stigning, men fra en allerede høj grad af koncentration. En så høj grad af 
koncentration indikerer, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence på detailniveau. Konkurren-
ceforholdene på engrosniveau skal derfor undersøges.   

 Regional udbyder på markedet – AURA  
Energi- og fibernetkoncernen AURA ejer fibernet gennem selskabet AURA Fiber. AURA Fiber er ejet 
af andelsselskabet AURA Energi a.m.b.a.  

AURA Fiber er en del af ejerkredsen i indholdsudbyderen Waoo. 

AURA ejer og udruller fibernet inden for AURA’s elforsyningsområde (Dinel), som dækker store dele 
af Østjylland, og som alene udgør det geografiske delmarked Dinel. AURA’s fiberinfrastruktur dækker 
74,9 pct. af det geografiske delmarked Dinel, som har en størrelse på omkring 102.000 husstande.  

Selskabet har desuden i mindre grad foretaget udrulninger af fibernet i områder, der grænser op til 
det geografiske delmarked Dinel. Disse udrulninger er efter styrelsens vurdering kun sket i forbin-
delse med udrulninger inden for nærværende geografiske delmarked. 

En del af AURA’s fibernet er opbygget i en PON-struktur, mens en anden del af selskabets fibernet 
er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur4. AURA er pt. i gang med en konvertering af punkt-til-
punkt-installationer til PON, hvorefter AURA’s fibernet udelukkende vil have en PON-struktur. 

AURA’s strategi er at udrulle fibernet fuldt ud i Dinels elforsyningsområde5. Forud for udrulning i 
givne områder har selskabet således ikke et forhåndskrav til penetration. Business-casen i forbindelse 

 
4 AURA er en fusion mellem de tidligere selskaber Galten Elværk, Viby El-værk, Brabrand El-selskab og Østjysk Energi. 
Galten Elværk havde oprindeligt opbygget fibernettet i en PON-struktur, mens Østjysk Energi havde opbygget fibernettet 
i en punkt-til-punkt-struktur. De to øvrige selskaber havde ikke udrullet fiber. 
5 Selskabet har dog ifølge Erhvervsstyrelsens oplysninger ikke umiddelbart sat et årstal på, hvornår denne udrulning for-
ventes tilendebragt. 

Tabel 4: Detailmarkedsandele for delmarked Dinel 2019-20 

Selskab 2019 2020 
AURA 45,5% 47,2% 
TDC 27,4% 25,5% 
Norlys 18,6% 18,2% 
Øvrige 8,5% 9,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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med selskabets fiberudrulning har indbygget, at penetration i de først liggende år vil stige til et bæ-
redygtigt niveau med en maksimal tilbagebetalingstid på 12 år.  

AURA’s tilgang til udrulning af fibernet indebærer, at selskabet ikke forholder sig til, hvorvidt der i 
forvejen eksisterer højkapacitetsinfrastruktur i de områder, der udrulles til, så længe de forretnings-
mæssige kriterier er opfyldt.  

AURA har en årlig fiberpulje på 1,5 mio. kr., som er øremærket til husstande i tyndtbefolkede områder 
med høje installationsomkostninger inden for selskabets forsyningsområde. Denne pulje sikrer ifølge 
AURA, at selskabet indfrier sin strategi om fuld udrulning i Dinels elforsyningsområde. 

AURA planlægger ifølge Erhvervsstyrelsens oplysninger ikke at foretage udrulning af fibernet uden 
for selskabets elforsyningsområde. 

AURA udbyder produkter på detailmarkedet gennem Waoo-brandet samt gennem AURA’s eget ny-
startede lavpris-brand KAZOOM. Det er AURA, der har aftaleforholdet med detailkunderne, og sel-
skabet er således et vertikalt integreret selskab, der både er til stede på detailmarkedet og engros-
markedet for salg af bredbåndsforbindelser. Selskabet er udelukkende detailudbyder på eget fiber-
net. AURA er p.t. eneste detailudbyder på AURA’s fibernet, hvorigennem selskabet altså tilbyder tje-
nester fra Waoo og Kazoom.  

Konkurrerende tjenesteudbydere har ikke adgang til AURA’s fibernet. Selskabet ønsker dog ifølge 
Erhvervsstyrelsens oplysninger en åbning for eksterne tjenesteudbydere inden for de kommende år 
og er i gang med at afsøge mulige modeller og samarbejdspartnere i forbindelse med en åbning. 
AURA mener ifølge de oplysninger, selskabet har afgivet til Erhvervsstyrelsen, ikke, at det har kapa-
citet til at etablere sin egen engrosplatform, der skal muliggøre en åbning af selskabets fibernet. 
AURA er derfor afhængig af et samarbejde med andre aktører om en åbning. AURA har oplyst, at 
selskabet i den forbindelse har været i løbende dialog med Eniig (nu Norlys) om Eniigs model for 
åbning af fibernettet samt sonderet øvrige muligheder på markedet. 

AURA har anført, at selskabet med KAZOOM foretager en teståbning af selskabets fibernet, som 
selskabet har ønsket at gennemføre, inden der foretages en reel åbning af AURA’s fibernet for eks-
terne aktører. AURA forventer at udbyde engrosproduktet fiber-BSA til eksterne tjenesteudbydere, 
der ønsker at anvende selskabets fibernet. Selskabet forventer desuden at fortsætte med at være 
tjenesteudbyder på detailmarkedet via eget fibernet. 

AURA har en samarbejdsaftale med Eniig (nu Norlys), som står for dele af den tekniske drift af AURA’s 
fibernet. AURA varetager også selv dele af den tekniske drift af selskabets net. 

 Markedsudvikling 
Der er en høj grad af dækning på delmarkedet Dinel, der ligger i Østjylland lige syd og vest for Aarhus 
By. Det fremgår af figur 34 herunder, at 99,8 pct. af husstandene på delmarkedet har adgang til enten 
fiber- eller coax-net i 2020. Det er en minimal fremgang fra 2017, hvor der allerede var en 
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dækningsprocent på 98,2 pct. I perioden 2017-2020 er der sket en fremgang i dækningen med fiber-
net på 5,8 procentpoint, mens dækningen med coax-net er stort set uændret.  

Mere end hver anden husstand (55,6 pct.) har adgang til mindst to infrastrukturer6. I kraft af at dæk-
ningsprocenten med mindst én infrastruktur er tæt på 100 pct., må det forventes, at næsten enhver 
ny udrulning vil resultere i, at graden af parallel infrastruktur stiger, da der udrulles til husstande, der 
allerede er dækket med anden infrastruktur. Den parallelle dækning er i perioden således også steget 
med 6,2 procentpoint.  

Det største selskab i området målt på dækning er AURA. Selskabet dækker 74,9 pct. af husstandene, 
jf. tabel 31 nedenfor. Det næststørste selskab er TDC, som dækker 45,5 pct. TDC’s dækning er over-
vejende med coax-net. Tredjestørste selskab er Norlys, der dækker 24,9 pct. stort set udelukkende 
med coax-net. Fjerdestørste selskab er Odder Antenneforening, som dækker 6,6 pct. med coax-net.  

AURA er det eneste af de fire selskaber, som har haft en betydelig udvikling i dækningsgraden. Sel-
skabets dækning er steget med 6,3 procentpoint fra 68,6 pct. i 2017 til 74,9 pct. i 2020.  

 
6 Én fiber og én coax. Der er ikke fundet tilfælde af to gange fiber eller to gange coax.  

Figur 6: Dækning fordelt på teknologi, antal husstande med adgang til enten fibernet, coax-net 
eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning.  
Note: Faldet i dækning med fibernet i 2018 beror på en uregelmæssighed i datagrundlaget, og er således ikke udtryk 
for et reelt fald i dækning.  
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Tre af de fire selskaber, TDC, Norlys og Odder Antenneforening, står for 100 pct. af den coax-dæk-
ning, der er på delmarkedet. TDC er det største af de tre selskaber, da selskabets dækning udgør 58,5 
pct. af den samlede dækning med coax, mens Norlys’ udgør 33,1 pct., og Odder Antenneforening 
ejer de resterende 8,4 pct. AURA står for størstedelen af dækningen med fibernet i området. Selska-
bets fibernet udgør 94 pct. af den samlede fiberinfrastruktur på delmarkedet. De resterende 6 pct. 
udgøres af mindre udrulninger fra en række andre selskaber. 

Afsætningen af engrosprodukter på delmarkedet er ligeligt fordelt mellem fibernet og coax-net. I 
2020 blev der afsat 36.526 engrosforbindelser på coax-net, mens der blev afsat 40.281 på fibernet. 
Coax-net udgør dermed 47,6 pct. af den samlede afsætning i 2020, mens fibernet udgør 52,4 pct. 
Coax-net var i 2017 den marginalt største teknologi af de to målt på afsætning, men efter 2018 har 
fibernet haft den største engrosafsætning af de to. Udviklingen siden har været at fibernet udgør en 
større del af den samlede engrosafsætning for hvert år.  

Der er sket en stigning i engrosafsætning for både coax- og fibernet i perioden 2017-20. Mellem 
2017-20 er engrosafsætning på coax-net steget med 11,5 pct., mens den på fibernet er steget med 
24,6 pct.  

Tabel 5: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
AURA 68,6% 66,3% 73,8% 74,9% 
TDC 44,4% 44,8% 44,9% 45,5% 
Norlys 25,0% 24,9% 25,6% 24,9% 
ODDER 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 
Øvrige 3,7% 3,6% 3,6% 2,7% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning 
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Der afsættes næsten ingen engrosprodukter eksternt på delmarkedet. Det kan ses i figur 36 nedenfor, 
at der i 2020 er blevet afsat 40.054 engrosforbindelser internt på fibernet mod 221 eksternt, og 35.351 
engrosforbindelser internt på coax-net mod 1.175 eksternt. Dermed udgør intern afsætning 98,2 pct. 
af afsætningen mod 1,8 pct. eksternt. Den eneste infrastruktur på delmarkedet, der er åben for eks-
terne tjenesteudbydere, er TDC’s coax-net, der er åbent gennem en kommerciel aftale, som selskabet 
har forpligtet sig til at følge.  

Figur 7: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Det er kun på coax-net at der sket en udvikling i graden af ekstern afsætning, men i 2020 udgør det 
stadig kun 4,5 pct. af den samlede engrosafsætning på coax-net.  

Da eksterne tjenesteudbydere for nuværende alene har adgang til net som TDC enten ejer eller har 
råderet over, hvilket kun dækker ca. 45 pct. af husstandene, er det også begrænset hvilken andel af 
engrosafsætningen som ekstern afsætning kan udgøre. 

AURA er delmarkedets største selskab målt på markedsandel, jf. tabel 32. Selskabet har i 2020 en 
markedsandel på 47,2 pct. Det næststørste selskab er TDC med en markedsandel på 27,2 pct. Norlys 
er det tredjestørste med en markedsandel på 18,7 pct. Aura har som det eneste selskab, oplevet 
fremgang i selskabets markedsandel, mens de resterende har oplevet fald. AURA’s markedsandel er 
steget fra 41,5 pct. i 2017 til 47,2 pct. i 2020. De resterende selskaber har oplevet fald på mellem 0,7 
og 1,8 procentpoint.  

Figur 8: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning  

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Selvom markedsandelen for alle selskaber på nær AURA er faldet, har de stadig haft en stigende 
engrosafsætning. Men da Auras stigning i engrosafsætning er betydeligt større, falder de resterende 
selskabers markedsandel.  

Delmarkedet Dinel er kendetegnet ved en høj grad af dækning med både fiber- og coax-net. 79,7 
pct. af husstande er dækket med fibernet, mens 74,6 pct. er dækket med coax-net. Som følge af den 
høje grad af dækning med begge teknologier har 99,8 pct. af husstandene adgang til enten fiber- 
eller coax-net, mens 55,6 pct. har adgang til begge. AURA står for langt størstedelen af fiberinfra-
strukturen på delmarkedet, mens TDC, Norlys og Odder Antenneforening står for hele dækningen 
med coax-net.  

I 2017 var engrosafsætningen via coax-nettene marginalt større end engrosafsætningen på fibernet. 
Forholdet er nu omvendt, så fibernet nu er den teknologi med størst engrosafsætning. Begge tekno-
logier har dog haft en absolut stigning i engrosafsætningen i perioden 2017-20.  

AURA er både på dækning og engrosafsætning områdets største selskab. Selskabet dækker 74,9 pct. 
af husstandene på delmarkedet og har en markedsandel på 47,2 pct. Alle engrosforbindelser afsættes 
internt i selskabet.  

 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at AURA har og inden for den nærmeste årrække vil 
have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet Dinel, idet: 

 AURA har en engrosmarkedsandel på ca. 47 pct. på delmarkedet. 
 AURA er et vertikalt integreret selskab. 
 AURA alene har intern afsætning. 
 AURA dækker ca. 75 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur og har planer om at dække 

alle andelshavere i Dinel. 
 Graden af parallel dækning er 56 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at AURA er den største udbyder af engrospro-
dukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør ca. 47 pct. af den samlede engrosaf-
sætning på delmarkedet. AURA’s markedsandel har de seneste år været stigende, og afsætningen 
sker udelukkende internt til egen detailforretning.  

Tabel 6: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
AURA 41,5% 42,9% 45,6% 47,2% 
TDC 29,0% 29,8% 27,9% 27,2% 
Norlys 19,4% 17,9% 18,5% 18,7% 
Øvrige 10,2% 9,4% 8,0% 7,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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AURA dækker i dag ca. 75 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. Med 
selskabets udmelding, om at fibernettet fremadrettet vil dække alle andelshavere i området, er det 
sandsynligt, at AURA’s markedsposition fremover vil blive forstærket yderligere. 

Graden af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer er på delmarkedet ca. 56 pct., mens 
dækning med tre infrastrukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervssty-
relsen vurderer, at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infra-
strukturbaseret konkurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 
5.1.3. 

AURA’s net er endnu ikke åbnet for eksterne tjenesteudbydere. Ifølge AURA ønsker selskabet at åbne 
for eksterne tjenesteudbydere inden for de kommende år, jf. afsnit 5.3.1. En åbning af fibernettet vil 
give andre udbydere mulighed for at sælge bredbåndsabonnementer til detailkunderne på delmar-
kedet og kan derfor potentielt være medvirkende til at forbedre konkurrenceforholdene på detail-
markedet på sigt.  

Erhvervsstyrelsen vurderer, at en åbning af AURA’s fibernet kun vil være første skridt i retning af at 
sikre vedvarende konkurrence på delmarkedet, da en forbedring af konkurrenceforholdene afhænger 
af, at AURA opnår aftaler med en række tjenesteudbydere, som får fodfæste på markedet og således 
er i stand til at afsætte detailprodukter baseret på engrosadgangen til AURA’s fibernet. Det er derfor 
Erhvervsstyrelsens vurdering, at de kommercielle åbningstiltag ikke i sig selv er tilstrækkelige til at 
sikre en velfungerende og lige konkurrence om detailkunderne. 

Når AURA åbner deres net for eksterne tjenesteudbydere, vil AURA’s kunder på engrosmarkedet 
samtidig blive AURA’s konkurrenter på detailmarkedet. Da AURA råder over den eneste højha-
stighedsinfrastruktur til en relativ stor andel af husstandene i området, har AURA således både mu-
lighed for og incitament til at tilbyde priser og vilkår, der skævvrider konkurrencen på detailmarkedet 
til selskabets egen fordel. 

Som følge af den vertikale markedsstruktur vil der derfor være risiko for, at AURA presser de konkur-
rerende tjenesteudbydere ud af detailmarkedet ved at sætte prisen på højkapacitetsinfrastruktur (en-
grosprisen) og prisen på højkapacitetsabonnementer (detailprisen) med en for lille eller negativ mar-
gin. 

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at AURA’s position på delmarkedet gør selskabet i stand 
til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at AURA derfor vil kunne agere på en måde, 
der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efterspørgsel efter 
højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på detailmarkedet, 
at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfrastrukturen, da tjenestebaseret konkur-
rence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarrierer.  

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor AURA som SMP-udbyder på delmarkedet Dinel.  
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 EL-NET Randers 
Delmarked EL-NET Randers udgøres af ét elforsyningsområde – EL-NET Randers, der dog rent geo-
grafisk er to adskilte områder. Delmarkedet omfatter ca. 34.500 husstande i Randers og Hobro. Figu-
ren herunder viser Delmarked EL-NET Randers markeret med gul. 

Figur 9: Delmarked EL-NET Randers 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

På delmarkedet EL-NET Randers er der medio 2020 otte forskellige selskaber, som afsætter bred-
båndsabonnementer. TDC er det selskab, der har den højeste markedsandel med 52,2 pct. af detail-
markedet, jf. tabel 33. Det næststørste selskab på delmarkedet er Norlys med en markedsandel på 
39,2 pct.  
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TDC’s markedsandel er faldet mellem 2019-20, fra 58,8 i 2019, til 52,2 pct. i 2020. Samtidig er Norlys’ 
markedsandel steget fra 38,8 til 39,2, og de øvrige aktørers samlede markedsandel er ligeledes steget 
fra 2,4 til 8,6 pct. Faldet i det største selskabs markedsandel giver udslag i beregningen af HHI-vær-
dien, som falder fra 4.967 til 4.168. Der er dog stadig tale om en meget høj grad af koncentration på 
dette marked, hvilket indikerer, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence på detailmarkedet. 
Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal derfor undersøges.  

 Selskaber på markedet – TDC og VERDO TELE 
TDC 
TDC er den største udbyder på markedet og er med en coax-dækning på 83 pct.7 også det selskab, 
der har den absolut højeste dækning på delmarkedet.  

Som det er beskrevet i selskabsbeskrivelsen for TDC i afsnittet, der omhandler delmarkedet Radius, 
dækker TDC’s coax-net hovedsageligt byer og tættere befolkede områder spredt ud over Danmark. 
EL-net Randers er kendetegnet ved netop at udgøre et område med høj befolkningstæthed.  

Der henvises til afsnit 5.16.1 for den fulde selskabsbeskrivelse af TDC.  

VERDO TELE 
VERDO TELE er den næststørste udbyder på delmarkedet og beskrives her, da det er den regionale 
fibernetejer på dette marked. VERDO TELE ejes af forsyningskoncernen VERDO A/S samt Norlys Tele 
Service A/S. Verdo A/S er ejet af Verdo S/I, som styres af et repræsentantskab valgt af VERDO’s for-
syningskunder. 

VERDO TELE ejer og udruller fibernet i Randers og Hobro. VERDO TELE’s fiberinfrastruktur dækker 
47,6 pct. af det geografiske delmarked EL-NET Randers A/S, som har en størrelse på omkring 34.500 
husstande. 

VERDO TELE har desuden i mindre grad foretaget udrulninger af fibernet i områder, der henhører 
under det geografiske delmarked N1. 

VERDO TELE’s fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur. 

 
7 TDC dækker ca. 20 pct. af husstandene på delmarkedet gennem foreningsejet net, som TDC forsyner med bredbånd og 
tv. 

Tabel 7: Detailmarkedsandele for delmarked EL-NET Randers 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
TDC  58,8% 52,2% 
Norlys 38,8% 39,2% 
Øvrige 2,4% 8,6% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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VERDO TELE har tilkendegivet over for Erhvervsstyrelsen, at selskabets udrulning af fibernet ikke fo-
retages på baggrund af en bestemt og langsigtet strategi. Dog har selskabet en række overvejelser 
og kriterier knyttet til hver type af bebyggelse, som udgør grundlaget for selskabets fiberudrulning. 
Ved udrulning til parcelhusområder har selskabet et krav om, at 30 pct. af det givne område skal have 
afgivet forhåndsordre på selskabets fibernet, før udrulningen til området påbegyndes. VERDO TELE 
leverer kun fibernet til almene boligforeninger, når Stofa har indgået eller gentegnet en konkret aftale 
med den pågældende afdeling i boligforeningen. VERDO TELE har oplyst til Erhvervsstyrelsen, at af-
delingerne i boligforeningerne i dag typisk ønsker aftaler på individuelle vilkår, hvilket giver beboerne 
i området mulighed for at vælge mellem flere leverandører. I områder med etagebyggerier, der typisk 
er organiseret i ejer- eller andelsforeninger, vil VERDO TELE oftest skulle identificere en forhåndsor-
dreafgivelse, der er højere end 30 pct., før selskabet ønsker at udrulle fibernet. Dette skyldes ifølge 
VERDO TELE TDC’s store tilstedeværelse via YouSee samt de generelt store etableringsomkostninger 
i disse områder. 

Når VERDO TELE udruller fibernet, vil det ofte være i områder, hvor der i forvejen eksisterer højkapa-
citetsinfrastruktur grundet den store tilstedeværelse af TDC’s coax-net i Randers og Hobro. Dette 
gælder dog ikke i forbindelse med nybygningsprojekter og udstykninger af nye områder til bebyg-
gelse, hvor VERDO TELE altid etablerer passivt net i form af tomrør og søger at blive eneleverandør 
af aktiv højkapacitetsinfrastruktur. 

VERDO TELE leverer ikke selv produkter på detailmarkedet for bredbånd. Det gør derimod Stofa, der 
er den eneste tjenesteudbyder, der leverer produkter via VERDO TELE’s fibernet.  

VERDO TELE’s fiberinfrastruktur er ikke åben for andre tjenesteudbydere end Stofa, der således pt. er 
eneste indholdsleverandør på VERDO TELE’s fibernet. VERDO TELE forventer at stille sit fibernet til 
rådighed for andre tjenesteudbydere, men selskabet er ifølge Erhvervsstyrelsens seneste oplysninger 
fortsat i en afklaringsfase, hvor selskabet vurderer de muligheder, der foreligger for en åbning. 
VERDO TELE er ligeledes i gang med den it-mæssige udvikling, der er nødvendig for at sikre trans-
parens i relation til de tjenesteudbydere, der med tiden kommer ind på selskabets fibernet. VERDO 
TELE forventer at udbyde engrosproduktet fiber-BSA samt eventuelt CATV for tjenesteudbydere, der 
i fremtiden vil anvende selskabets fibernet. 

Norlys står for driften af VERDO TELE’s aktive fibernet. 

Verdo Teknik A/S, der også er en del af Verdo-koncernen, varetager opgaver for Stofa i forbindelse 
med kundeinstallation og retning af fejl samt fiber-arbejde for VERDO TELE. 

 Markedsudvikling 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at de historiske afsætningstal for årene 2017-18 er for upræcise for dette 
delmarked. Årsagen er, at data ikke kan afgrænses præcist nok i forhold til elforsyningsområdet, da 
der medtages for stor en andel af afsætning, der reelt ligger uden for elforsyningsområdet. Tallene 
er derfor udeladt, og i stedet anvendes kun afsætningsdata for årene 2019-20.    
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På delmarkedet El-NET Randers har 93,9 pct. af husstandene i 2020 adgang til coax- og/eller fibernet, 
hvoraf 36,7 pct. har adgang til begge, jf. figur 38 nedenfor. 82,4 pct. har i 2020 adgang til coax-net, 
mens 49 pct. har adgang til fibernet. Dækningen med fibernet er i høj grad sket til husstande, der 
også er dækket med coax-net. Det gælder for 36,7 pct. ud af i alt 49 pct., der er dækket med fibernet. 
Det er således alene 12,3 pct. af dækkede husstandene i området, der har fiberinfrastruktur som 
eneste adgangsvej til højkapacitetsbredbånd.  

Som det fremgår af figuren, så er dækningen med fibernet steget med 5,3 procentpoint i perioden, 
mens dækningen med parallel infrastruktur er steget med 1,7 procentpoint. Dækningen med coax er 
stort set uændret. 

Det største selskab målt på dækning er TDC, som dækker 83 pct. af husstandene med coax-net. Der 
er ikke andre selskaber med coax-net på delmarkedet. Det næststørste selskab er VERDO TELE, som 
dækker 47,6 pct. af husstandene med fibernet. Selskabets fibernet udgør 97,1 pct. af fiberinfrastruk-
turen på dette delmarked.   

Eftersom de overordnede dækningstal ovenfor viste, at der ingen større udvikling er sket i graden af 
dækning, er der heller ikke er sket nogen nævneværdig udvikling i de enkelte selskabers dækning.  

Figur 10: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 8: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
TDC 83,1% 83,1% 83,1% 83,0% 
VERDO TELE 43,5% 45,4% 46,2% 47,6% 
Øvrige 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning 
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Der afsættes flere engrosforbindelser på coax-net end på fibernet på delmarkedet, jf. figur 39 herun-
der. I 2020 blev der afsat 13.404 engrosforbindelser på coax-net mod 8.385 engrosforbindelser på 
fibernet. Hermed er 61,5 pct. af afsatte engrosforbindelser baseret på coax-net, mens 38,5 pct. er 
baseret på fibernet.  

Baseret på data fra de sidste to år ses der en lille stigning i engrosafsætningen for både coax og fiber. 
Mellem 2019-20 er den samlede engrosafsætning steget med 5,8 pct - henholdsvis 4,9 pct. på fiber-
net og 6,3 pct. på coax-net. Dermed har coax-net set den største udvikling mellem 2019-20, og udgør 
således en endnu større del af den samlede engrosafsætning i 2020 (61,5 pct.) i forhold til 2019 (61,2 
pct.).   

Hvor engrosafsætningen på coax-net hovedsageligt blev afsat internt i 2019, så er der sket en bety-
delig udvikling mellem 2019-20. 11.998 svarende til 95,2 pct. af coax-baserede engrosforbindelser 
blev afsat internt i 2019, mod 11.190 svarende til 83,5 pct. i 2020. Omvendt er engrosafsætningen på 
fibernet stort set alene sket eksternt både i 2019 og 2020. Dette kan ses i figur 40 herunder.  

 

Figur 11: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020 
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Den høje grad af ekstern afsætning på fibernet skyldes, at VERDO TELE har en drifts- og operatøraf-
tale med Norlys, som varetager detailforretningen for selskabet. Denne type af aftale medfører, at 
Norlys varetager kundeforholdet for VERDO TELE. Der er altså ikke tale om at engrosforbindelser 
afsættes eksternt til eksterne engroskunder, men derimod at VERDO TELE har valgt at outsource sin 
detailforretning eksklusivt til et andet selskab i fravær af egen detailforretning.  

TDC er det største selskab på delmarkedet målt på afsætning. Selskabet har i 2020 en markedsandel 
på 62,4 pct. Den næststørste aktør er VERDO TELE, som har en markedsandel 37,6 pct. De to selska-
bers afsætning udgør tilsammen 99,9 pct. af engrosafsætningen på delmarkedet.  

TDC er områdets største aktør målt på både dækning og afsætning. Selskabet dækker 83 pct. af 
delmarkedets husstande, og selskabet har en markedsandel på 62,4 pct. Selskabets markedsandel 
er steget fra 61,8 til 62,4 pct. mellem 2019-20. Det stemmer overens med, at TDC står for al dæk-
ning med coax-net, som er den absolut mest udbredte teknologi på dette delmarked.  

Figur 12: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 9: Markedsandele 

Selskab 2019 2020 
TDC 61,8% 62,4% 
VERDO TELE 38,2% 37,6% 
Øvrige 0,1% 0,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Coax-net er samtidig den teknologi, der har haft den største udvikling i engrosafsætningen mellem 
2019-20. Selvom TDC’s detailmarkedsandel er faldet, er TDC’s samlede engrosafsætning steget. Det 
skyldes, at den eksterne engrosafsætning er steget mere end den interne engrosafsætning er fal-
det. Til trods for disse forskydninger udgør TDC’s eksterne engrosafsætning stadig kun en mindre 
del af TDC’s samlede engrosafsætning (16,5 pct.).  

VERDO TELE er områdets næststørste selskab målt på både dækning og afsætning. Selskabets fi-
bernet dækker 47,6 pct. af husstandene, og selskabet har en markedsandel på 37,6 pct. TDC og 
VERDO TELE er de to eneste selskaber på delmarkedet, der har en betydelig tilstedeværelse, og sel-
skabernes engrosafsætning udgør 99,9 pct. af den samlede engrosafsætning på delmarkedet.  

Den præsenterede markedsudvikling viser, at fiberudrulningen sker i et lavt tempo, samtidig med at 
udnyttelsesgraden af fibernettet er lav. TDC som har coax-net på delmarkedet går frem i markeds-
andel, mens VERDO TELE som har fibernet, går tilbage. Inden for den nærmeste årrække må det 
derfor også forventes, at coax-net vil være mere udbredt end fibernet.  

 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at TDC har og inden for den nærmeste årrække vil have 
en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet EL-NET Randers, idet: 

 TDC har en engrosmarkedsandel på 62 pct. på delmarkedet. 
 TDC er et vertikalt integreret selskab. 
 TDC har en lav ekstern afsætning. 
 TDC dækker ca. 83 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur 
 Graden af parallel dækning er 37 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at TDC er den største udbyder af engrosproduk-
ter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør ca. 62 pct. af den samlede engrosafsæt-
ning på delmarkedet. TDC’s markedsandel har de seneste år været stigende. Korrigeret for TDC’s 
afsætning på privatejede coax-net, er TDC’s markedsandel på ca. 54 pct. 

TDC dækker i dag ca. 83 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur, som 
primært udgøres af coax-net. Graden af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer på del-
markedet er ca. 37 pct., mens dækning med tre infrastrukturer til den samme husstand er stort set 
ikkeeksisterende. Erhvervsstyrelsen vurderer, at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er 
tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret konkurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence 
på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

TDC er vertikalt integreret og er derfor aktør på både engros- og detailmarkedet. TDC’s kunder på 
engrosmarkedet er således samtidig TDC’s konkurrenter på detailmarkedet. Da TDC råder over den 
eneste højhastighedsinfrastruktur til en relativ stor andel af husstandene i området, har TDC således 
både mulighed for og incitament til at tilbyde priser og vilkår, der skævvrider konkurrencen på de-
tailmarkedet til selskabets egen fordel.    
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Som følge af den vertikale selskabsstruktur er der derfor risiko for, at TDC presser de konkurrerende 
tjenesteudbydere ud af detailmarkedet ved at sætte prisen på højkapacitetsinfrastruktur (engrospri-
sen) og prisen på højkapacitetsabonnementer (detailprisen) med en for lille eller negativ margin. 

I kraft af at langt størsteparten af TDC’s engrosafsætning sker internt, er afsætningen til engroskun-
derne begrænset i forhold til TDC’s samlede afsætning. TDC’s engroskunder har således ingen mod-
stående købermagt i forhandlingerne med TDC, som eksempelvis kunne gøre dem i stand til at presse 
engrospriserne.   

TDC’s fibernet er i dag åbent på regulerede vilkår, og selskabets coax-net er åbent gennem en kom-
merciel aftale, som selskabet har forpligtet sig til at følge. Åbne net giver andre udbydere mulighed 
for at sælge bredbåndsabonnementer til detailkunderne på delmarkedet og kan derfor potentielt 
være medvirkende til at forbedre konkurrenceforholdene på detailmarkedet.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at TDC’s position på delmarkedet gør selskabet i stand 
til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at TDC derfor vil kunne agere på en måde, der 
er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efterspørgsel efter 
højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på detailmarkedet, 
at engroskunderne har en reel adgang til selskabets højkapacitetsinfrastrukturer, da tjenestebaseret 
konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor TDC som SMP-udbyder på delmarkedet EL-NET Randers. 
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 El-Net Øst 
Delmarked El-Net Øst udgøres af ét elforsyningsområde – El-Net Øst. Delmarkedet omfatter omkring 
26.000 husstande på Bornholm. Figuren herunder viser Delmarked El-Net Øst markeret med gul. 

Figur 13: Delmarked El-Net Øst 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

På delmarkedet El-Net Øst er der otte selskaber pr. 2020, som har afsætning på detailmarkedet El-
Net Øst. Bornfiber Service Provider ApS (BornFiber) er det selskab, som har den højeste markedsandel 
med 87,7 pct. af detailmarkedet. TDC er næststørst med 10,6 pct., og de resterende 1,6 pct. afsættes 
af mindre selskaber i kategorien ’Øvrige’, jf. tabel 36. 
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BornFibers markedsandel som allerede i 2019 var meget høj (87,1 pct.) er steget med yderligere 0,6 
procentpoint, mens TDC’s markedsandel er faldet fra 12,4 til 10,6. De øvrige selskabers samlede mar-
kedsandel er steget med 1,2 procentpoint fra 0,5 til 1,7 pct. Der er ét selskab, BornFiber, som har en 
meget fremtrædende position på detailmarkedet på dette delmarked, og som naturlig følge heraf, 
er markedskoncentrationen, beregnet ved HHI, også meget høj og stigende – fra 7.745 i 2019, til 
7.812 i 2020. En så høj og stigende værdi indikerer, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence 
på detailniveau. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal derfor undersøges.    

 Regional udbyder på markedet – BornFiber 
Fibernettet på Bornholm er ejet af selskaberne BornFiber ApS og BornFiber Service Provider ApS 
(disse selskaber nævnes herefter under ét som BornFiber), som begge er ejet af Zibra A/S. 

BornFiber ejer og udruller fibernet i Bornholms Energi og Forsynings elforsyningsområde (El-Net Øst), 
der alene udgør det geografiske delmarked El-Net Øst A/S. BornFibers fiberinfrastruktur dækker 52,4 
pct. af det geografiske delmarked El-Net Øst A/S, som har en størrelse på omkring 25.900 husstande. 

BornFibers fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-/stjerne-struktur. 

BornFiber købte i 2015 fiberinfrastruktur af det tidligere Østkraft8, og har i perioden 2015-2019 ud-
rullet yderligere fiberinfrastruktur på Bornholm. Selskabet planlægger ikke yderligere fiberudrulning. 
Fra 2020 planlægger BornFiber således alene at tilslutte slutbrugere til den eksisterende fiberinfra-
struktur.  

BornFiber har blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen.  

BornFiber udbyder produkter på detailmarkedet gennem Waoo-brandet. Det er Fibia, der har aftale-
forholdet med detailkunderne, og selskabet er således et vertikalt integreret selskab, der både er til 
stede på detailmarkedet og engrosmarkedet for salg af bredbåndsforbindelser. Selskabet er udeluk-
kende detailudbyder på eget fibernet og samtidig den eneste detailudbyder på selskabets fibernet. 

Konkurrerende tjenesteudbydere har endnu ikke adgang til BornFibers fibernet. BornFiber vil dog 
håndtere eventuelle henvendelser vedrørende adgang til de dele af selskabets infrastruktur, der har 
modtaget statsstøtte i forbindelse med udrulningen.  

 
8 Østkraft er siden fusioneret med Bornholms Forsyning. Selskabet hedder i dag Bornholms Energi & Forsyning. 

Tabel 10: Detailmarkedsandele for delmarked El-Net Øst 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
BornFiber 87,1% 87,7% 
TDC 12,4% 10,6% 
Øvrige 0,5% 1,7% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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BornFiber har ikke taget stilling til eventuelle vilkår for adgang til de dele af fibernettet, som er etab-
leret uden statsstøtte. Selskabet har ifølge Erhvervsstyrelsens oplysninger pt. ingen konkrete planer 
vedrørende en yderligere åbning af fibernettet, da selskabet ikke har dialog med interesserede eks-
terne tjenesteudbydere. BornFiber har oplyst Erhvervsstyrelsen om, at selskabets fokus har været på 
at udbygge infrastrukturen på Bornholm mest muligt, og at selskabets kommercielle fokus først nu 
påbegyndes for alvor. 

 Markedsudvikling 
På delmarkedet El-Net Øst, der dækker Bornholm, har 58,5 pct. af husstandene adgang til enten 
fiber- eller coax-net. Det er primært fibernet, som husstandene har adgang til, jf. figur 42 nedenfor. 
53 pct. af husstandene har adgang til fibernet, mens kun 9,9 pct. har adgang til coax-net. Den for-
holdsvis lave grad af udbygning af såvel fiber- som coax-net giver sig også udslag i graden af parallel 
dækning. Der er således kun parallel dækning af 4,1 pct. af husstandene.   

Der er sket en udvikling i dækningsgraden for fibernet mellem 2017-20. I 2017 havde 42,7 pct. af 
husstandene adgang til fibernet, mens 53 pct. har det i 2020, hvilket er en stigning på 10,3 procent-
point. Udviklingen er særligt sket mellem 2018-19, hvor dækningen steg med 8,6 procentpoint.  

Der er kun to selskaber med betydelig dækning på delmarkedet – BornFiber og TDC. TDC står for 
den samlede dækning med coax-net, mens BornFiber står for 98,8 pct. af dækningen med fibernet. 
Som det fremgår af tabel 37 herunder, har BornFiber foretaget en betydelig udrulning mellem 2017-
20. I 2017 dækkede BornFiber 40,3 pct. af husstandene, og i 2020 dækker de 52,4 pct., hvilket er en 
stigning på 12,1 procentpoint.  

Figur 14: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Udviklingen i TDC’s dækning er mere statisk, da den primært er baseret på coax-net, der ikke længere 
udrulles i større omfang nogen steder i Danmark.  

Mellem 2017-20 er engrosafsætningen på fibernet steget med 69 pct. I 2017 blev der afsat 3.697 
engrosforbindelser på fibernet, mens der i 2020 er blevet afsat 6.248. Der er også sket en stigning i 
afsætningen på coax-net. I 2017 blev der afsat 641 engrosforbindelser på coax-net. Det er steget til 
873 i 2020.  

Der er en overvægt i afsætningen af engrosprodukter på fibernet i forhold til coax-net. 87,7 pct. af 
engrosafsætningen på delmarkedet sker på fiber, mens de resterende 12,3 pct. sker på coax. 

Ud over 115 eksternt afsatte engrosforbindelser på coax er al afsætning af engrosforbindelser intern, 
jf. figur 44 herunder. Dermed er 98,4 pct. af engrosforbindelser afsat internt på delmarkedet.    

Tabel 11: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
BornFiber 40,3% 41,6% 50,2% 52,4% 
TDC 9,1% 9,7% 9,7% 10,2% 
Øvrige 2,4% 2,4% 2,4% 0,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
 

Figur 15: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber og coax 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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BornFiber er det største selskab på delmarkedet målt på afsætning. Selskabet har en markedsandel 
på 87,7 pct. i 2020. TDC har de resterende 12,3 pct. BornFibers markedsandel er steget med 2,6 pro-
centpoint mellem 2017-20, mens TDC’s er faldet med 2,6 procentpoint.  

Selvom TDC’s markedsandel er faldet mellem 2017-20, er selskabets engrosafsætning steget. Den 
samlede engrosafsætning er blot steget i højere grad, og derfor falder TDC’s markedsandel.  

Delmarkedet El-net Øst er karakteriseret ved en lav grad af dækning med coax- og fibernet. Som 
følge heraf er det også kun 4,1 pct. af husstandene, der har adgang til to infrastrukturer. BornFiber 
står for næsten al dækning med og afsætning af fibernet, mens TDC står for dækning med og afsæt-
ning af coax-net. Dog er der betydelig forskel på de to selskabers tilstedeværelse. BornFiber er om-
rådets største selskab med en markedsandel på 87,7 pct. BornFiber afsætter alene engrosforbindelser 
internt til egen detailforretning.  

Figur 16: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 12: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
BornFiber 85,1% 86,0% 87,1% 87,7% 
TDC 14,9% 14,0% 12,9% 12,3% 
Øvrige 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at BornFiber har og inden for den nærmeste årrække 
vil have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet Elnet-Øst, idet: 

 BornFiber har en engrosmarkedsandel på ca. 87 pct. på delmarkedet. 
 BornFiber er et vertikalt integreret selskab. 
 BornFiber alene har intern afsætning. 
 BornFiber dækker ca. 52 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
  Graden af parallel dækning er 26 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at BornFiber er den absolut største udbyder af 
engrosprodukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2019 udgør 87 pct. af den samlede 
engrosafsætning på delmarkedet. BornFibers markedsandel har de seneste år været stigende, og 
afsætningen sker udelukkende internt til egen detailforretning. 

BornFiber dækker i dag ca. 52 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur.  
Graden af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 4 pct., mens 
dækning med tre infrastrukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervssty-
relsen vurderer, at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infra-
strukturbaseret konkurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 
5.1.3. 

BornFiber er vertikalt integreret og er derfor aktør på både engros- og detailmarkedet. BornFiber har 
på nuværende tidspunkt ikke udmeldt nogle planer for åbning af selskabets fibernet, som vil give 
andre udbydere mulighed for at sælge bredbåndsabonnementer til detailkunderne på delmarkedet.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at BornFibers position på delmarkedet gør selskabet i 
stand til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at BornFiber derfor vil kunne agere på 
en måde, der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efter-
spørgsel efter højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på 
detailmarkedet, at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfrastrukturen, da tjeneste-
baseret konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarri-
erer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor BornFiber som SMP-udbyder på delmarkedet Elnet-Øst. 
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 Forsyning Elnet 
Delmarked Forsyning Elnet udgøres af ét elforsyningsområde – Forsyning Elnet. Delmarkedet omfat-
ter ca. 5.100 husstande i Struer. Figuren herunder viser Delmarked Forsyning Elnet markeret med gul. 

Figur 17: Delmarked Forsyning Elnet 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

På delmarkedet Forsyning Elnet er der medio 2020 syv forskellige selskaber, som afsætter bredbånds-
abonnementer på detailmarkedet. TDC, som er det eneste selskab med en betydelig tilstedeværelse, 
har en markedsandel på 83,2 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 39.  
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Der er sket en betydelig udvikling mellem 2019-20 ift. TDC’s detailmarkedsandel, da den er faldet fra 
94,1 til 83,2 pct., alt i mens de øvrige aktører er steget fra 5,9 til 16,8 pct. Flere selskabers individuelle 
markedsandele nærmer sig nu diskretionslinjen på 5 pct. 

TDC’s markedsandel er stadig meget høj, og HHI-værdien, 6.921 i 2020, er ligeledes meget høj, 
selvom også den er faldet fra 8.848. En HHI-værdi på 6.921 vil indikere, at der ikke er tilstrækkelig 
konkurrence på detailmarkedet i delmarked Forsyning Elnet. Konkurrenceforholdene på engrosni-
veau skal derfor undersøges.  

 Primært selskab på markedet - TDC 
TDC er den største udbyder på markedet og er med en coax-dækning på ca. 97 pct. også det selskab, 
der har den absolut højeste dækning på delmarkedet.  

Som det er beskrevet i selskabsbeskrivelsen for TDC i afsnittet, der omhandler delmarkedet Radius, 
dækker TDC’s coax-net hovedsageligt byer og tættere befolkede områder spredt ud over Danmark. 
Forsyning Elnet er kendetegnet ved netop at udgøre et område med høj befolkningstæthed.  

Der henvises til afsnit 5.16.1 for selskabsbeskrivelsen af TDC. 

 Markedsudvikling 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at de historiske afsætningstal for årene 2017-18 på dette delmarked er 
for upræcise. Årsagen er, at data ikke kan afgrænses præcist nok i forhold til elforsyningsområdet, 
da der medtages for stor en andel af afsætning, der reelt ligger uden for elforsyningsområdet. Tallene 
er derfor udeladt, og i stedet anvendes kun afsætningsdata for årene 2019-20.    

Forsyning Elnet er karakteriseret ved, at coax-net næsten udgør al højhastighedsinfrastruktur, jf. figur 
46 herunder. 96,9 pct. af husstandene på delmarkedet har adgang til coax-net, mens 2,3 pct. har 
adgang til fibernet. Som følge heraf er graden af parallel infrastruktur minimal (1 pct.).  

Tabel 13: Detailmarkedsandele for delmarked Forsyning Elnet 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
TDC  94,1% 83,2% 
Øvrige 5,9% 16,8% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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Det er TDC, der står for 100 pct. af dækningen med coax-net og ca. 60 pct. af den begrænsede 
dækning med fibernet, jf. tabel 40 herunder. Foruden TDC, der dækker 1,2 pct. af husstandene med 
fibernet, er der to aktører med en marginal dækning med fibernet på tilsammen 1,1 pct. af husstan-
dene på delmarkedet. 

Da al højhastighedsinfrastruktur på delmarkedet næsten udelukkende er coax-net, følger det, at næ-
sten hele afsætningen af engrosprodukter vil være baseret på coax-net. Som det ses i figur 47 her-
under, er der i 2020 afsat 2.936 engrosforbindelser på coax-net mod blot 21 på fibernet. Dermed er 
99,3 pct. af engrosafsætningen baseret på coax-infrastruktur.  

Figur 18: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, coax-
net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 14: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
TDC  97,1% 97,1% 96,9% 96,9% 
Øvrige 0,7% 0,7% 1,0% 1,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning 
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Engrosafsætningen på delmarkedet er næsten udelukkende intern, som det fremgår af figur 48 ne-
denfor. 95,7 pct. af den samlede engrosafsætning på delmarkedet er afsat internt, mens 4,3 pct. er 
afsat eksternt. For fibernet gælder det, at af de 21 afsatte engrosforbindelser er kun fire afsat eksternt.  

I 2020 sker 83,2 pct. af engrosafsætningen internt, mens det var 94,6 pct. i 2019. Som det fremgår af 
figur 48 herunder, så er udviklingen i den eksterne afsætning sket på coax-net, hvor der kun blev 
afsat 146 engrosforbindelser eksternt i 2019, mod 480 i 2020. Samtidig er den interne engrosafsæt-
ning på coax faldet fra 2.551 til 2.456.   

Figur 19: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber og coax 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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TDC, som er det eneste selskab med en betydelig tilstedeværelse på delmarkedet, har en markeds-
andel på 99,4 pct. Dette følger naturligt af, at selskabet står for 99,9 pct. af dækningen med coax-net 
på delmarkedet og som det eneste selskab ejer infrastruktur i en betydelig grad på delmarkedet. 

Forsyning Elnet er karakteriseret ved, at der kun er én reel netejer til stede på delmarkedet. TDC’s 
coax-net dækker 96,9 pct. af husstandene på delmarkedet. Som følge af, at der kun reelt er én infra-
struktur, er der stort set ingen grad af parallel infrastruktur (1 pct.) på delmarkedet.  

 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at TDC har og inden for den nærmeste årrække vil have 
en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet Forsyning Elnet, idet: 

 TDC har en engrosmarkedsandel på over 99 pct. på delmarkedet. 
 TDC er et vertikalt integreret selskab. 

Figur 20: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 15: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
TDC 91,6% 92,2% 99,4% 99,4% 
Øvrige 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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 TDC har en lav ekstern afsætning. 
 TDC dækker ca. 97 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 1 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at TDC er den absolut største udbyder af engros-
produkter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør over 99 pct. af den samlede en-
grosafsætning på delmarkedet. TDC’s markedsandel har de seneste år været stigende. 

TDC dækker i dag ca. 97 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur, som 
næsten alene udgøres af coax-net, og dækningen med to parallelle højkapacitetsinfrastrukturer på 
delmarkedet er således stort set ikkeeksisterende. Erhvervsstyrelsen vurderer, at den parallelle dæk-
ning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret konkurrence alene kan 
sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

TDC er vertikalt integreret og er derfor aktør på både engros- og detailmarkedet. TDC’s kunder på 
engrosmarkedet er således samtidig TDC’s konkurrenter på detailmarkedet. Da TDC råder over den 
eneste højhastighedsinfrastruktur til stort set alle husstandene i området, har TDC således både mu-
lighed for og incitament til at tilbyde priser og vilkår, der skævvrider konkurrencen på detailmarkedet 
til selskabets egen fordel.    

Som følge af den vertikale markedsstruktur er der derfor risiko for, at TDC presser de konkurrerende 
tjenesteudbydere ud af detailmarkedet ved at sætte prisen på højkapacitetsinfrastruktur (engrospri-
sen) og prisen på højkapacitetsabonnementer (detailprisen) med en for lille eller negativ margin. 

I kraft af at langt størsteparten af TDC’s engrosafsætning sker internt, er afsætningen til engroskun-
derne begrænset i forhold til TDC’s samlede afsætning. TDC’s engroskunder har således ingen mod-
stående købermagt i forhandlingerne med TDC, som f.eks. kunne gøre dem i stand til at presse en-
grospriserne.  

TDC’s coax-net er i dag åbent gennem en kommerciel aftale, som selskabet har forpligtet sig til at 
følge. Åbne net giver andre udbydere mulighed for at sælge bredbåndsabonnementer til detailkun-
derne på delmarkedet og kan derfor potentielt være medvirkende til at forbedre konkurrenceforhol-
dene på detailmarkedet.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at TDC’s position på delmarkedet gør selskabet i stand 
til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at TDC derfor vil kunne agere på en måde, der 
er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efterspørgsel efter 
højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på detailmarkedet, 
at engroskunderne har en reel adgang til selskabets højkapacitetsinfrastrukturer, da tjenestebaseret 
konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor TDC som SMP-udbyder på delmarkedet Forsyning Elnet. 
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 FLOW ELNET 
Delmarked FLOW ELNET udgøres af ét elforsyningsområde – FLOW ELNET. Delmarkedet omfatter ca. 
27.600 husstande på Sydfyn. Figuren herunder viser Delmarked FLOW ELNET markeret med gul. 

Figur 21: Delmarked FLOW ELNET 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

På delmarkedet FLOW ELNET (herefter FLOW) er der medio 2020 syv forskellige selskaber, som af-
sætter bredbåndsabonnementer. Norlys er det selskab, der har den højeste markedsandel med 74,5 
pct. af detailmarkedet, jf. tabel 42. Norlys leverer fiberbaserede bredbåndsprodukter via SEF Fiber’s 
fibernet. Det næststørste selskab på delmarkedet er TDC med en detailmarkedsandel på 20,6 pct. 
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Der er kun to selskaber med en betydelig tilstedeværelse på detailniveau, hvoraf det ene, Norlys, har 
en meget høj og stigende markedsandel – fra 71,7 pct. i 2019 til 74,5 pct. i 2020, mens TDC’s mar-
kedsandel er faldet fra 26,4 pct. i 2019, til 20,6 pct. i 2020. Beregning af HHI9 viser en høj og stigende 
grad af koncentration på delmarkedet, da indeks ligger på 5.987 i 2020. En så høj grad af koncentra-
tion indikerer, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence på detailniveau. Konkurrenceforhol-
dene på engrosniveau skal derfor undersøges. 

 Regional udbyder på markedet – SEF Fiber 
SEF Fiber er ejet af energi- og fibernetkoncernen SEF A/S og Norlys Tele Service A/S. SEF A/S udgør 
med sine datterselskaber Fonden Sydfyns Elforsyning. SEF var tidligere kommunalt ejet, men er i dag 
en selvejende institution. 

SEF Fiber ejer og udruller fibernet i SEF’s elforsyningsområde på Sydfyn (FLOW Elnet), der alene udgør 
det geografiske delmarked FLOW Elnet. SEF Fibers fiberinfrastruktur dækker 63,3 pct. af det geogra-
fiske delmarked FLOW Elnet, som har en størrelse på omkring 27.500 husstande. 

Selskabet har desuden i mindre grad foretaget udrulninger af fibernet udenfor delmarkedet, herun-
der i områder, der henhører under delmarkederne Vores Elnet og VEKSEL. 

En del af de husstande, der er dækket af SEF Fibers fibernet, forsynes med PON-teknologi, mens de 
resterende husstande på selskabets fibernet forsynes med punkt-til-punkt-teknologi.  

SEF Fiber følger ifølge Erhvervsstyrelsens seneste oplysninger en strategi om at øge sin penetration 
på det eksisterende fibernet, hvilket betyder, at selskabet ikke for nuværende udruller fibernet til nye 
områder. SEF Fiber er dog villig til at udrulle fiber til nye områder, hvis selskabet modtager bindende 
forhåndstilslutning fra kunder i det givne område i en grad, så der kan identificeres en positiv busi-
ness case ved at etablere fibernet i området ud fra den model, SEF Fiber anvender. Kravet om, at 
selskabet skal udregne en positiv business case, før udrulningen foretages, er ikke afhængigt af, om 
der udrulles til enkeltkunder eller etableres fiber hos kollektivt organiserede kunder i form af eksem-
pelvis antenne- eller boligforeninger. SEF Fiber har således altid den samme kommercielle tilgang til 
fiberudrulningen. Denne tilgang bevirker, at SEF Fiber heller ikke forholder sig til, om der i forvejen 
eksisterer højkapacitetsinfrastruktur i områder, hvor fiberudrulningen foretages. 

 
9 Herfindahl-Hirschman Indeks, se afsnit 5.1.1 for metode 

Tabel 16: Detailmarkedsandele for delmarked FLOW ELNET 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
Norlys 71,7% 74,5% 
TDC 26,4% 20,6% 
Øvrige 1,9% 4,9% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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SEF Fiber leverer ikke selv produkter på detailmarkedet for bredbånd. Det gør derimod Stofa, der er 
den eneste tjenesteudbyder, der leverer produkter via SEF Fibers fibernet. 

SEF Fibers fiberinfrastruktur er endnu ikke åben for andre tjenesteudbydere end Stofa, der således 
pt. er eneste indholdsleverandør på SEF Fibers fibernet. SEF har tidligere over for Erhvervsstyrelsen 
udtrykt en forhåbning om at have foretaget en åbning af sit fibernet inden udgangen af 2020. SEF 
Fiber har tilkendegivet over for Erhvervsstyrelsen, at selskabet er i dialog med en række tjenesteud-
bydere. SEF Fiber ønsker ikke at være detailudbyder og ønsker således at have så mange engroskun-
der som muligt tilsluttet sit fibernet. SEF Fiber forventer at udbyde engrosproduktet fiber-BSA samt 
eventuelt CATV. 

Norlys står for driften af SEF Fibers fibernet.  

 Markedsudvikling 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at de historiske afsætningstal for årene 2017-18 på dette delmarked er 
for upræcise. Årsagen er, at data ikke kan afgrænses præcist nok i forhold til elforsyningsområdet, 
da der medtages for stor en andel af afsætning, der reelt ligger uden for elforsyningsområdet. Tallene 
er derfor udeladt, og i stedet anvendes kun afsætningsdata for årene 2019-20.  

I FLOW ELNET har 89,8 pct. af husstandene adgang til coax- og/eller fiberinfrastruktur, hvoraf 25,3 
pct. har adgang til begge. Dækningen med minimum én infrastruktur er i den viste periode steget 
med 4,4 procentpoint, som følge af en øget dækning med fibernet. Dækningen med coax-net er 
steget med 0,3 procentpoint. 

Det største selskab på delmarkedet er SEF Fiber, der dækker 64,5 pct. af husstandene i 2020. Næst-
største selskab er TDC, der dækker 35,6 pct., og tredjestørst er Norlys med 13,8 pct. SEF Fiber står for 

Figur 22: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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96,6 pct. af fibernettet på delmarkedet, mens TDC står for 71 pct. og Norlys 29 pct. (samlet 100 pct.) 
af dækningen med coax-net.  

Dækningstallene for TDC og Norlys er forholdsvist stabile, da begge primært udgøres af coax-dæk-
ning, som der ikke foretages nyudrulning af. Imens er dækningsgraden for SEF Fiber steget fra 59 
pct. i 2017 til 64,5 pct. i 2020.  

Engrosafsætningen for både coax- og fibernet er steget mellem 2019-20. Dette kan ses i figur 51 
herunder. Engrosafsætningen på coax-net er steget fra 4.474 til 5.867, svarende til 31,1 pct., mens 
engrosafsætningen på fibernet er steget fra 8.993 til 10.995, svarende til 22,3 pct.  

Engrosafsætningen på fibernet udgør den største andel af den samlede afsætning både i 2019 og 
2020 – i 2019 var 66,8 pct. af den samlede engrosafsætning fiberbaseret, mens det i 2020 er 65,2 pct. 

Tabel 17: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
SEF Fiber 59,0% 61,8% 62,0% 64,5% 
TDC 33,8% 33,4% 34,2% 35,6% 
Norlys 13,3% 13,6% 13,4% 13,8% 
Øvrige 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Figur 23: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber og coax 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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I FLOW ELNET sker engrosafsætningen på coax-net overvejende internt, mens den overvejende sker 
eksternt på fibernet. Dette kan ses i figur 52 herunder, som viser forholdet mellem intern og ekstern 
afsætning af engrosforbindelser på delmarkedet i perioden 2019-20. Der blev i 2020 afsat 5.383 for-
bindelser internt og 484 eksternt på coax-net. På fibernet blev der afsat 131 forbindelser internt og 
10.995 eksternt. Den høje grad af ekstern afsætning på fibernet skyldes, at SEF Fiber har en drifts- og 
operatøraftale med Norlys, som derfor varetager detailforretningen for SEF Fiber. Denne type af aftale 
medfører, at Norlys varetager kundeforholdet for SEF Fiber. Der er altså ikke tale om at engrosfor-
bindelser afsættes eksternt til eksterne engroskunder, men derimod at SEF Fiber har valgt at out-
source sin detailforretning eksklusivt til et andet selskab i fravær af egen detailforretning.    

SEF Fiber er delmarkedets største aktør målt på afsætning med en markedsandel på 64,4 pct. Det 
næststørste selskab, TDC, er betydeligt mindre med en markedsandel på 23,5 pct. Mellem 2019-20 
er TDC’s markedsandel faldet med 4 procentpoint og SEF Fibers markedsandel er faldet med 1 pro-
centpoint. Samtidig er Norlys’ markedsandel steget med 5,2 procentpoint, fra 6,2 til 11,4 pct. – sel-
skabet er dog stadig kun tredjestørst.  

Figur 24: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Alle tre selskaber har oplevet fremgang i deres engrosafsætning, men da fremgangen i Norlys er 
steget mere end de resterende, falder markedsandelen for både SEF Fiber og TDC.  

På delmarkedet FLOW Elnet har 89,8 pct. af husstandene adgang til minimum én infrastruktur og 
25,3 pct. til minimum to infrastrukturer. SEF Fiber er det største selskab ift. både dækning og afsæt-
ning. Selskabet er mere end 2,5 gange så stort som selskabets nærmeste konkurrent målt på engros-
afsætning. Den høje eksterne engrosafsætning på fibernet skyldes, at SEF Fiber har en drifts- og 
operatøraftale med Norlys og der er således ikke tale om ekstern afsætning baseret på en egentlig 
kommerciel aftale om engrosadgang. 

 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at SEF Fiber har og inden for den nærmeste årrække vil 
have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet FLOW ELNET, idet: 

 SEF Fiber har en engrosmarkedsandel på 64 pct. på delmarkedet. 
 Bredbåndstjenester på SEF Fibers fibernet alene afsættes af én tjenesteudbyder. 
 SEF Fiber dækker ca. 64 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 25 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at SEF Fiber er den absolut største udbyder af 
engrosprodukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør 64 pct. af den samlede 
engrosafsætning på delmarkedet. SEF Fibers markedsandel er faldet med ét procentpoint mellem 
2019-2020.  

SEF Fiber dækker i dag ca. 64 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
Graden af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 25 pct., mens 
dækning med tre infrastrukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervssty-
relsen vurderer, at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infra-
strukturbaseret konkurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 
5.1.3. 

Tabel 18: Markedsandele 

Selskab 2019 2020 
SEF FIBER 65,4% 64,4% 
TDC 27,5% 23,5% 
Norlys 6,2% 11,4% 
Øvrige 0,8% 0,7% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
Note: I udkast til markedsundersøgelse (juli, 2020) fremgik det at SEF fibers markedsandel var 75 pct. Dette var ikke 
korrekt. Fejlen er rettet og de korrekte markedsandele fremgår her.  
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SEF Fiber har en drifts- og operatøraftale med Norlys, hvorfor SEF Fibers afsætning er ekstern, jf. 
afsnit 5.7.2 ovenfor. Afsætningen sker dog alene til én tjenesteudbyder. Erhvervsstyrelsen vurderer, 
at SEF Fiber som følge af denne forretningsmodel har mulighed for at udnytte sin markedsposition 
til skade for konkurrenceforholdene på detailmarkedet, jf. afsnit 4.2 i analyseudkastet af 8. juli 2020. 
SEF Fiber råder over størstedelen af fibernettet på delmarkedet og en stor andel af den samlede 
højkapacitetsinfrastruktur på delmarkedet.  

SEF Fibers fibernet er endnu ikke åben for andre tjenesteudbydere end Norlys. SEF har over for Er-
hvervsstyrelsen udtrykt en forhåbning om at have foretaget en åbning af sit fibernet inden udgangen 
af 2020. Erhvervsstyrelsen vurderer, at en åbning af SEF’s fibernet kun vil være første skridt i retning 
af at sikre vedvarende konkurrence på delmarkedet, da en forbedring af konkurrenceforholdene af-
hænger af, at SEF Fibernet opnår aftaler med tjenesteudbydere, og at disse får fodfæste på markedet 
og således også er i stand til at afsætte detailprodukter baseret på SEF Fibernets engrosadgang. Det 
er derfor Erhvervsstyrelsens vurdering, at de kommercielle åbningsplaner ikke i sig selv er tilstrække-
lige til at sikre en velfungerende og lige konkurrence om detailkunderne. 

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at SEF Fibers position på delmarkedet gør selskabet i 
stand til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at SEF Fiber derfor vil kunne agere på 
en måde, der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efter-
spørgsel efter højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på 
detailmarkedet, at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfrastrukturen, da tjeneste-
baseret konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarri-
erer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor SEF som SMP-udbyder på delmarkedet FLOW ELNET. 
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 GEV Elnet 
Delmarked GEV Elnet udgøres af ét elforsyningsområde – GEV Elnet. Delmarkedet omfatter ca.  4.300 
husstande i Grindsted. Figuren herunder viser Delmarked GEV Elnet markeret med gul. 

Figur 25: Delmarked GEV Elnet 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

På delmarkedet GEV Elnet er der tre forskellige selskaber, som afsætter bredbåndsabonnementer. 
Altibox er det selskab, der har den højeste markedsandel med 60 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 45. 
Altibox leverer detailprodukter via GEV’s fibernet. Det næststørste selskab på delmarkedet er TDC 
med en detailmarkedsandel på 38,5 pct. 

Markedsandelene er nogenlunde uændret fra 2019 til 2020. Altibox’s markedsandel er steget med 
0,3 procentpoint, mens TDC’s er faldet med 0,5 procentpoint. Beregningen af HHI viser samme værdi 
i både 2019 og 2020 - 5.085. En så høj værdi kan indikere, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence på 
detailniveau. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal derfor undersøges.  

Tabel 19: Detailmarkedsandele for delmarked GEV Elnet 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
Altibox 59,7% 60,0% 
TDC  39,0% 38,5% 
Øvrige 1,3% 1,5% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen.  
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 Regional udbyder på markedet – GEV Fibernet 
Energi- og fibernetkoncernen GEV ejer fibernet gennem selskabet GEV Fibernet A/S. GEV Fibernet er 
ejet af GEV A/S, som ejes af andelsselskabet Grindsted El- og Varmeværk a.m.b.a.  

GEV Fibernet ejer fibernet inden for GEV’s elforsyningsområde (GEV Elnet A/S) i Grindsted, som er et 
særskilt geografisk delmarked. GEV’s fiberinfrastruktur dækker 97 pct. af det geografiske delmarked 
GEV Elnet, som har en størrelse på 4.275 husstande. 

GEV’s fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur. 

Ifølge GEV Fibernet er der sket fuld udrulning af fibernet i Grindsted, og alle GEV’s andelshavere har 
således ifølge selskabet mulighed for at få fibernet fra GEV. GEV Fibernet ser dog ifølge Erhvervssty-
relsens oplysninger ikke, at selskabet kan konkurrere prismæssigt med TDC, som via YouSee leverer 
bredbånd til den lokale antenneforening i Grindsted. Selskabet forventer derfor kun at foretage yder-
ligere fiberudrulning i Grindsted i forbindelse med udstykninger af nye områder til bebyggelse.  

GEV Fibernet udruller gerne fibernet uden for elforsyningsområdet, hvis selskabet i det givne tilfælde 
identificerer en positiv business case.  

GEV Fibernet er ikke selv aktive på detailmarkedet og leverer således ikke selv produkter til detail-
kunderne på selskabets fibernet. Selskabet Altibox er engroskunde hos GEV Fibernet og leverer pro-
dukter på detailmarkedet via GEV’s fiberinfrastruktur. 

Altibox er den eneste privatkunderettede tjenesteudbyder10 på GEV’s fibernet. GEV Fibernet har over 
for styrelsen oplyst, at selskabets net aldrig har været et lukket net, og at potentielle tjenesteudbydere 
kan rette henvendelse til GEV om leje af infrastruktur og få tilsvarende vilkår som der gælder for 
Altibox. Det er dog ifølge selskabet et urealistisk scenarie, at flere tjenesteudbydere vil anvende sel-
skabets fibernet grundet markedets størrelse og det forhold, at der samtidig er to forskellige detail-
udbydere, baseret på hver sin infrastruktur, og derfor pressede prispunkter i dette geografiske om-
råde. 

 Markedsudvikling 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at de historiske afsætningstal for årene 2017-18 på dette delmarked er 
for upræcise. Årsagen er, at data ikke kan afgrænses præcist nok i forhold til elforsyningsområdet, 
da der medtages for stor en andel af afsætning, der reelt ligger uden for elforsyningsområdet. Tallene 
er derfor udeladt, og i stedet anvendes kun afsætningsdata for årene 2019-2020. Dækningsdata for 
året 2018 er udeladt, da de vurderes til at være fejlbehæftede, idet der optræder adresser, som ikke 
optræder i de andre års datasæt. 

 
10 Ud over Altibox er GlobalConnect også tjenesteudbyder på GEV’s fibernet. GlobalConnect retter sig dog mod erhvervs-
kunder. 
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På delmarkedet GEV Elnet har 100 pct. af husstandene adgang til coax- og/eller fiberinfrastruktur, 
hvoraf 95,6 pct. har adgang til mindst to infrastrukturer. 10 pct. af husstandene har adgang til tre 
infrastrukturer – fiber fra både GEV og Norlys samt coax-net, som TDC’s opererer på, og som ejes af 
Grindsted Fællesantenne. 

 

Der er ikke sket en signifikant udvikling i perioden 2017-20. Allerede i 2017 var der en meget høj 
grad af dækning, herunder med parallel infrastruktur. Delmarkedet er med en betydelig margin det 
delmarked med den største grad af parallel infrastruktur. Mere end 90 pct. af husstandene har ad-
gang til minimum to højhastighedsinfrastrukturer.  

Der er tre selskaber med infrastruktur i området - GEV Fibernet og Norlys - som begge har fiberin-
frastruktur, og TDC, som er til stede på coax-infrastruktur. Både GEV Fibernet og TDC dækker stort 
set alle husstande i området, mens Norlys dækker 10,2 pct. i 2020.  

Som det fremgår at tabel 55 herunder, så er der ikke sket en større udvikling i engrosafsætningen 
mellem 2019 og 2020. Engrosafsætningen på fiber er steget fra 1.968 til 2.030, mens den er steget 
fra 1.256 til 1.272 på coax-net. Dermed en marginal udvikling på begge teknologier. Forholdet 

Figur 26: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Note: Fordi delmarkedet udgøres af kun 4.200 husstande, så vil selv marginale udfald i indberettet data give udsving.   
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 20: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2019 2020 
TDC 97,0% 97,8% 98,9% 
GEV Fibernet 96,3% 96,3% 96,5% 
Norlys 10,5% 10,3% 10,2% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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mellem engrosafsætningen på de to teknologier er stadig den samme – 61 pct. af engrosafsætningen 
skete på fibernet i 2019, og det er i 2020 61,5 pct.  

Engrosafsætningen sker udelukkende internt på coax-net, mens det overvejende sker eksternt på 
fiber, jf. figur 56 herunder. De samlede 1.272 engrosforbindelser på coax-net er afsat internt, mens 
kun 4 (0,2 pct.) er afsat internt på fibernet. De resterende 2.026 (99,8 pct.) er afsat eksternt.  

Figur 27: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Den høje grad af ekstern afsætning på fibernet skyldes den aftale GEV Fibernet har med tjenesteud-
byderen Altibox, som i dag står for al detailudbud på GEV Fibernet.  Årsagen til at al engrosafsætning 
på coax-net sker internt er, at det er et foreningsejet net, som TDC leverer igennem. Dermed er det 
kun TDC, der har adgang til at afsætte detailprodukter på infrastrukturen.  

I kraft af at der ikke er sket nogen betydelig udvikling i engrosafsætningen, så er der heller ikke sket 
nogen betydelig udvikling i selskabernes markedsandele. GEV Fibernet er det største selskab på del-
markedet målt på afsætning. GEV Fibernet har en markedsandel på 60 pct., mens TDC som er det 
næststørste selskab har 38,5 pct. Tilsammen står de to selskaber for 98,6 pct. af engrosafsætningen 
på delmarkedet. Det er nærmest identisk med situationen i 2019.  

Både GEV Fibernet og TDC dækker næsten alle husstande med hhv. fiber- og coax-net. Men GEV 
Fibernet har en betydeligt højere udnyttelse af selskabets net end TDC. Det viser sig ved, at 

Figur 28: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 21: Markedsandele 

Selskab 2019 2020 
GEV Fibernet 59,7% 60,0% 
TDC  39,0% 38,5% 
Øvrige 1,3% 1,4% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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selskabernes dækningsgrad er næsten ens, men at GEV Fibernets markedsandel er 21,5 procentpoint 
højere end TDC’s. TDC’s afsætning i dette område sker alene gennem antenneforeningen Grindsted 
Fællesantenne. Samtidig er al GEV Fibernets engrosafsætning ekstern, da selskabet ikke selv har en 
detailforretning.  

Delmarkedet er således kendetegnet ved en meget høj grad af dækning og parallel dækning. Nær 
alle husstande har adgang til mindst én infrastruktur, og næsten lige så mange har adgang til mindst 
to infrastrukturer. 10,3 pct. af husstandene har adgang til parallelle fibernet. GEV Fibernet og TDC 
dækker næsten alle husstandene, men GEV har en højere udnyttelsesgrad end TDC, da selskabet har 
en markedsandel på 60 pct. mod TDC’s 38,5 pct. Engrosafsætningen sker udelukkende internt til egen 
detailforretning på coax-net, mens den næsten udelukkende sker eksternt på fibernet, da GEV Fiber-
net ikke har nogen detailforretning, og således alene beror på eksternt tjenesteudbud.  

 SMP-vurdering 
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af GEV Fibernets høringssvar og en opfølgende dialog med selskabet 
fundet anledning til at revurdere SMP-udpegningen på delmarkedet GEV Elnet. 

Som beskrevet i det foregående afsnit er GEV Elnet et lille delmarked med kun 4.200 husstande. Der 
er tre selskaber med infrastruktur på delmarkedet, hvoraf både GEV Fibernet og TDC dækker stort 
set hele delmarkedet med hver deres infrastruktur. Selskabernes tilstedeværelse med højkapaci-
tetsinfrastruktur på delmarkedet betyder, at den parallelle dækning er meget høj med ca. 96 pct., 
mens 10 pct. af husstandene har adgang til tre parallelle højkapacitetsinfrastrukturer. Den høje dæk-
ning med to eller flere infrastrukturer er unik for delmarkedet GEV Elnet, og der er ikke andre del-
markeder, hvor den parallelle dækning med højkapacitetsinfrastruktur er tilnærmelsesvis lige så høj. 
Tæt på alle detailkunderne på delmarkedet GEV Elnet har derfor mulighed for at vælge mellem bred-
båndsprodukter baseret på infrastruktur fra to forskellige netejere. 

GEV Fibernets fiberinfrastruktur er åbent via lokal/rå adgang, mens det coax-net, som TDC benytter, 
er et foreningsejet net og er ikke åbent for eksterne tjenesteudbydere. Altibox er på nuværende tids-
punkt den eneste tjenesteudbyder i GEV Fibernets net, men GEV Fibernet oplyser, at andre interes-
serede tjenesteudbydere har mulighed for adgang på samme vilkår som Altibox. GEV Fibernet oplyser 
også, at de ikke har modtaget henvendelser om netadgang fra andre tjenesteudbydere, hvilket efter 
selskabets opfattelse skyldes delmarkedets begrænsede størrelse, og at der allerede er to selskaber 
med højkapacitetsinfrastruktur til stort set alle husstande på delmarkedet.  

Derudover er GEV Fibernet alene aktiv på engrosmarkedet. En sådan forretningsstruktur anses alt 
andet lige som et potentielt bedre udgangspunkt for velfungerende konkurrenceforhold på et mar-
ked, da et rent engrosselskab er afhængig af at afsætte sit engrosprodukt eksternt på markedet.  

Engrosafsætningen på delmarkedet er primært fordelt mellem GEV Fibernet og TDC. GEV Fibernets 
markedsandel er på 60 pct., og der er alene tale om ekstern afsætning til Altibox. TDC har en mar-
kedsandel på 39 pct., og engrosafsætningen sker via et foreningsejet net (Grindsted Fællesantenne). 
Til trods for GEV Fibernets høje markedsandel og betydelige tilstedeværelse på delmarkedet, er det 
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Erhvervsstyrelsens vurdering er, at GEV Fibernets mulighed for at handle uafhængigt af markedet er 
begrænset. Det skyldes dels, at GEV Fibernet alene afsætter engrosprodukter til Altibox, som derfor 
har en vis købermagt i forhold til at forhandle vilkår og priser for adgang til GEV Fibernets fiberinfra-
struktur, og dels at TDC’s betydelige tilstedeværelse på delmarkedet, både i form af høj dækning 
med højkapacitetsinfrastruktur og en relativ høj markedsandel, er med til at skabe et vis konkurren-
cepres på GEV Fibernet.  

Erhvervsstyrelsen vurderer derfor samlet set, at der ikke på nuværende tidspunkt er noget selskab, 
der har en stærk markedsposition på delmarkedet GEV Elnet. Erhvervsstyrelsen lægger i vurderingen 
vægt på, at GEV Elnet er et meget lille delmarked, og at 96 pct. af kunderne på nuværende tidspunkt 
har mulighed for at vælge mellem bredbåndsprodukter fra to forskellige infrastrukturudbydere. Sam-
tidig er GEV Fibernets forretningsmodel som et rent engrosselskab med til at begrænse selskabets 
incitamenter og muligheder for at skævvride konkurrencen til selskabets egen fordel. 

Det er således Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at GEV Fibernet, til trods for selskabets høje 
markedsandel, ikke er i stand til at agere uafhængigt af de øvrige selskaber på delmarkedet, og Er-
hvervsstyrelsen finder derfor ikke, at der er grundlag for at udpege et selskab som SMP-udbyder på 
delmarkedet GEV Elnet.  
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 Ikast El Net 
Delmarked Ikast El Net udgøres af ét elforsyningsområde – Ikast El Net. Delmarkedet omfatter 7.700 
husstande i Ikast og omegn. Figuren herunder viser Delmarked Ikast El Net markeret med gul. 

Figur 29: Delmarked Ikast El Net 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er syv selskaber, som afsætter bredbåndsabonnementer på delmarkedet. Altibox er det selskab, 
der har den højeste markedsandel med 68,2 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 48. Altibox leverer detail-
produkter via Energi Ikast Fibernets (herefter Energi Ikast) net. Det næststørste selskab på delmarke-
det er TDC med en detailmarkedsandel på 27,2 pct. De resterende 4,6 pct. udgøres af kategorien 
’Øvrige’ i tabellen.  
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Altibox har øget sin markedsandel mellem 2019 og 2020, mens TDC har mistet markedsandele til 
øvrige aktører. Da faldet i TDC’s markedsandel er større end stigningen i Altibox’s markedsandel, og 
flere øvrige aktører er kommet til, så er HHI-værdien faldet marginalt fra 5.425 til 5.394. Dette er 
imidlertid så lille et fald, og en så høj en HHI-værdi, at det fortsat indikerer, at der ikke er tilstrækkelig 
effektiv konkurrence på detailmarkedet. Konkurrenceforholdene på engrosmarkedet skal derfor un-
dersøges.  

 Regional udbyder på markedet – Energi Ikast Fibernet 
Energi- og fibernetkoncernen Energi Ikast ejer fibernet gennem selskabet Energi Ikast Fibernet A/S. 
Energi Ikast Fibernet er ejet af Energi Ikast Holding A/S, som ejes af andelsselskabet Energi Ikast 
a.m.b.a.  

Energi Ikast ejer fibernet inden for Energi Ikasts elforsyningsområde (Ikast El Net), der består af Ikast 
og en række omkringliggende byer, og som alene udgør det geografiske delmarked Ikast El Net. 
Energi Ikasts fiberinfrastruktur dækker 91 pct. af det geografiske delmarked Ikast El Net A/S, som har 
en størrelse på omkring 7.700 husstande. 

Energi Ikast udruller ikke fibernet uden for selskabets elforsyningsområde. Dog ejer selskabet fibernet 
i Tulstrup uden for Ikast, hvortil Energi Ikast udelukkende leverer fjernvarme.  

Energi Ikasts fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur. 

Ifølge Energi Ikast er udrulningen af fibernet i Ikast-området tilendebragt. Energi Ikast forventer der-
for kun at foretage yderligere fiberudrulning i forbindelse med udstykning af nye områder til bebyg-
gelse. 

Energi Ikast er ikke selv aktiv på detailmarkedet og leverer således ikke selv produkter til detailkun-
derne på selskabets fibernet. Selskabet Altibox er engroskunde hos Energi Ikast og leverer produkter 
på detailmarkedet via Energi Ikasts fiberinfrastruktur.  

Altibox er pt den eneste tjenesteudbyder på Energi Ikasts fibernet, men Energi Ikast har oplyst, at der 
også er interesse fra andre selskaber om at komme ind på Energi Ikasts fibernet, og at selskabet også 
er interesseret i at få flere tjenesteudbydere på sit net.  

Tabel 22: Detailmarkedsandele for delmarked Ikast 2019 

Selskab 2019 2020 
Altibox 66,1% 68,2% 
TDC 32,5% 27,2% 
Øvrige 1,4% 4,6% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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Energi Ikasts fibernet er åbent for engroskunder, der ønsker at basere et tjenesteudbud på leje af rå 
fiber. Selskabet har oplyst11, at en ny tjenesteudbyder vil skulle etablere sig på samme måde, som 
Altibox har gjort, ved at placere eget udstyr i de enkelte teknikhuse, hvor fiberforbindelserne termi-
neres. Derfra kan der etableres fiber til de centrale teknikhuse på samme måde som Altibox. Vilkår 
og priser for leje af fiber m.v. vil ifølge Energi Ikast være de samme som for Altibox.   

I forhold til at udbyde engrosprodukter via fælles engrosplatforme er det Erhvervsstyrelsens forstå-
else, at Energi Ikast løbende følger udviklingen hos engrosplatformen OpenNet. Energi Ikast har dog 
udtrykt skepsis i forhold til at tilslutte sig en fælles engrosplatform, som ifølge Energi Ikast, uanset 
hvilken løsning der måtte vælges, både vil være en teknisk svær og fordyrende løsning, blandt andet 
fordi det kræver en omlægning af selskabets net. Det vil ifølge selskabet i sidste ende føre til højere 
detailpriser og derfor være til ugunst for den enkelte detailkunde. 

 Markedsudvikling 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at de historiske afsætningstal for årene 2017-18 på dette delmarked er 
for upræcise. Årsagen er, at data ikke kan afgrænses præcist nok i forhold til elforsyningsområdet, 
da der medtages for stor en andel af afsætning, der reelt ligger uden for elforsyningsområdet. Tallene 
er derfor udeladt, og i stedet anvendes kun afsætningsdata for årene 2019-20.  

På delmarked Ikast El Net har 98,9 pct. af husstandene adgang til coax og/eller fiberinfrastruktur, og 
58,3 pct. har adgang til begge. Som det fremgår af figur 58 herunder, er der kun sket en marginal 
udvikling mellem 2017 og 2020, idet andelen af husstande, der har adgang til mindst én infrastruktur 
kun er steget med 1 procentpoint. Dækningen med fibernet er steget med 2,3 procentpoint, mens 
dækningen med coax-net er faldet med 1 procentpoint. Faldet i dækningen med coax-net skyldes at 
det samlede antal husstande på delmarkedet er steget, uden at dækningen med coax-net er udvidet, 
og dermed falder procentsatsen for dækning.  

 
11 Selskaberne Energi Ikast Fibernet, Jysk Energi Fibernet og MES Fibernet har den 6. november 2020 i en fælles tilbage-
melding alle tilkendegivet denne tilgang over for Erhvervsstyrelsen. 
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I kraft af, at der ikke er sket nogen betydelig udrulning af fibernet, så er der heller ikke sket en udvik-
ling i graden af parallel infrastruktur.  

Som det fremgår af tabel 49 herunder, så er der to selskaber med betydelig tilstedeværelse på del-
markedet, Energi Ikast og TDC. Energi Ikast har kun fiberinfrastruktur mens TDC i overvejende grad 
har coax-net, og kun en marginal fiberdækning. 

Energi Ikast dækker 91 pct. af husstandene i området 91,6 pct., mens TDC dækker 66,2 pct.  

Engrosafsætningen sker overvejende på fiber på delmarkedet. I 2020 blev der afsat 3.776 engrosfor-
bindelser på fibernet, mens der blev afsat 1.879 på coax-net. Dermed sker 66,8 pct. af engrosafsæt-
ningen på fibernet, mod 33,2 pct. på coax-net. Samlet set er engrosafsætningen steget med 5,9 pct. 
mellem 2019 og 2020, med en marginalt større udvikling på fibernet (6,5 pct.) end på coax-net (4,7 
pct.). 

Figur 30: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 23: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
Energi Ikast Fibernet A/S 88,6% 90,7% 90,8% 91,0% 
TDC A/S 66,6% 66,6% 66,3% 66,2% 
Øvrige 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Det kan ses på figur 60 nedenfor, at der næsten udelukkende afsættes engrosprodukter eksternt på 
fibernet. På fibernet blev alene én engrosforbindelse afsat internt, mod 3.775 eksternt afsatte for-
bindelser i 2020.  

Den høje grad af ekstern afsætning på fibernet skyldes den aftale Energi Ikast har med tjenesteud-
byderen Altibox, som i dag står for al detailudbud på Energi Ikast Fibernet. Omvendt er det marginalt 
med eksternt afsatte produkter på coax, hvor afsætningen i stedet sker internt til egen detailforret-
ning. I 2020 blev der afsat 1.608 engrosforbindelser internt på coax-net, mod 271 eksternt. Dermed 
er den interne engrosafsætning på coax-net gået tilbage mellem 2019-20, mens den eksterne er 
steget. Så sammenlagt er engrosafsætningen på coax-net steget, men det er sket som følge af øget 
ekstern engrosafsætning, og ikke intern.  

Figur 31: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Energi Ikast er det største selskab målt på afsætning, med en markedsandel på 66,7 pct. TDC har de 
resterende 33,2 pct. Dermed udgør Energi Ikasts engrosafsætning 2/3 af den samlede engrosafsæt-
ning på delmarkedet, mens TDC’s udgør en tredjedel.  

Energi Ikast er det største selskab på delmarkedet, og selskabets fibernet udgør 99 pct. af fiber-
infrastrukturen på delmarkedet, som samtidig dækker over 90 pct. af husstandene.  

Delmarkedet har en høj dækning med fibernet, hvor 91,6 pct. af husstandene har adgang til fibernet. 
Samtidig dækker coax-net 65,6 pct. af husstandene, og 58,3 pct. af husstandene har adgang til både 
coax- og fibernet. Der er kun to selskaber med en betydelig tilstedeværelse – Energi Ikast som har 
fiberinfrastruktur, og TDC som har coax-infrastruktur. Ca. 2/3 af engrosafsætningen er fiberbaseret, 
mens den resterende tredjedel er coax-baseret. Størstedelen af engrosafsætningen på coax-net sker 
internt, mens det er omvendt for fibernet, hvor al engrosafsætning, på nær én forbindelse, afsættes 
eksternt.  

Figur 32: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 24: Markedsandele 

Selskab 2019 2020 
Energi Ikast 66,1% 66,7% 
TDC 33,9% 33,2% 
Øvrige 0,0% 0,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 



 

68 
 

Energi Ikast er det største selskab på delmarkedet med en markedsandel på 66,7 pct. og TDC står for 
33,2 pct.  

 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Energi Ikast har og inden for den nærmeste årrække 
vil have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet Ikast El Net, idet: 

 Energi Ikast har en engrosmarkedsandel på ca. 67 pct. på delmarkedet. 
 Energi Ikast dækker ca. 92 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 58 pct.  
 Bredbåndstjenester på Energi Ikasts fibernet afsættes på nuværende tidspunkt alene af én tjenesteud-

byder. 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at Energi Ikast har mulighed for at udnytte sin markedsposition til skade 
for konkurrenceforholdene på detailmarkedet.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at Energi Ikast er den absolut største udbyder af 
engrosprodukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør ca. 67 pct. af den samlede 
engrosafsætning på delmarkedet. Energi Ikast engrosmarkedsandel er det seneste år steget svagt.  

Derudover dækker Energi Ikast i dag ca. 92 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsin-
frastruktur og råder over stort set hele fibernettet på delmarkedet. Graden af parallel dækning med 
to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 58 pct., mens dækning med tre infrastrukturer 
til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervsstyrelsen vurderer, at den parallelle 
dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret konkurrence alene 
kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

Energi Ikast er alene aktive på engrosmarkedet. Selskabet har indtil videre kun én tjenesteudbyder i 
sit net, jf. afsnit 5.9.2. Energi Ikast har dog oplyst, at selskabet arbejder på at få flere tjenesteudbydere 
i nettet.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Energi Ikasts position på delmarkedet gør selskabet 
i stand til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at Energi Ikast derfor har mulighed for 
at agere på en måde, der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 4.2 i 
analyseudkastet af 8. juli 2020.  

Med en stigende efterspørgsel efter højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende 
for konkurrencen på detailmarkedet, at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfra-
strukturen, da tjenestebaseret konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked 
med begrænset parallel dækning og høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor Energi Ikast som SMP-udbyder på delmarkedet Ikast El Net. 
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Afslutningsvis bemærkes, at Energi Ikasts forretningsmodel, absolutte størrelse og øvrige faktiske 
forhold vil indgå i den proportionalitetsvurdering, som Erhvervsstyrelsen foretager, når der pålægges 
forpligtigelser.  

Baseret på de oplysninger Erhvervsstyrelsen har modtaget, lægger styrelsen til grund, at Energi Ikast 
ikke er aktiv på detailmarkedet og heller ikke er kontrolleret af en virksomhed, som er aktiv på de-
tailmarkedet, og endvidere ikke er forpligtet til at handle med en enkelt selvstændig udbyder senere 
i forsyningskæden, som følge af en eksklusivaftale eller en aftale, som i realiteten udgør en eksklu-
sivaftale. Ud fra disse oplysninger vil selskabet i telelovens forstand være et rent engrosselskab, jf. 
forslag til teleloven § 47b, stk. 1.  

Erhvervsstyrelsen vil desuden lægge vægt på den netopbygning i et P2P-netværk, som Energi Ikast 
benytter, det forhold at selskabet allerede har en ekstern tjenesteudbyder i nettet, som benytter lokal 
adgang (tjenesteudbud baseret på sort fiber) og det forhold at Energi Ikast er i dialog med andre 
tjenesteudbydere i forhold til at tilvejebringe en tilsvarende adgang. På den baggrund finder Er-
hvervsstyrelsen det ikke for nuværende proportionalt at pålægge Energi Ikast at skulle tilvejebringe 
et nyt engrosprodukt i form af et central opsamlet BSA-produkt.  

Uanset hvilket netadgangsprodukt, der tilbydes, er det dog vigtigt, at det fører til, at der kommer 
yderligere tjenesteudbydere på Energi Ikasts fibernet og at disse gives konkurrencedygtige vilkår. 
Erhvervsstyrelsen vil således følge den proces, der pågår hos selskabet. 

 KONSTANT Net 
Delmarked KONSTANT Net udgøres af ét elforsyningsområde – KONSTANT Net. Delmarkedet om-
fatter knap 205.000 husstande fra Djursland gennem Aarhus, Samsø samt området fra Horsens til 
Vejle. Figuren herunder viser Delmarked KONSTANT Net markeret med gul. 
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Figur 33: Delmarked KONSTANT Net 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er 11 selskaber, som afsætter bredbåndsabonnementer på delmarkedet. Norlys er det selskab, 
der har den højeste markedsandel med 38,2 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 51. Det næststørste sel-
skab på delmarkedet er Fibia med en detailmarkedsandel på 31,4 pct., herefter kommer TDC med en 
detailmarkedsandel på 19,8 pct. Øvrige selskaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 10,6 pct. 

Det største selskab, Norlys, og det tredjestørste, TDC, har mistet markedsandele mellem 2019 og 
2020, mens det næststørste, Fibia, har øget sin markedsandel. De øvrige selskaber har også 

Tabel 25: Detailmarkedsandele for delmarked KONSTANT Net 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
Norlys 42,2% 38,2% 
Fibia 29,8% 31,4% 
TDC 22,0% 19,8% 
Øvrige 6,0% 10,6% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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sammenlagt øget deres markedsandele mellem 2019 og 2020 – hvorfor de største selskaber har en 
mindre del af den samlede detailafsætning i 2020 i forhold til 2019. Selvom udviklingen i markeds-
andelene ikke er større, så afspejler det sig i beregningen af HHI, da to ud af tre af de største selskaber 
har mistet markedsandele, samtidig med at ’øvrige’ aktører har øget deres markedsandele. Således 
er HHI-værdien for delmarkedet faldet fra 3.180 til 2.866. Det er fortsat høj grad af koncentration, 
som indikerer, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence på detailmarkedet. Konkurrencefor-
holdene på engrosmarkedet skal derfor undersøges.  

  Regional udbyder på markedet – Fibia 
Fibia er det fælles fibernetselskab for energi- og fibernetkoncernerne NRGi i Østjylland og Andel 
(tidligere SEAS-NVE), der er placeret på Sjælland. Fibia er medejer af indholdsudbyderen Waoo. 

Fibias fiberdækningsområde udgangspunkt i NRGi’s elforsyningsområde (KONSTANT) samt i SEAS-
NVE’s traditionelle el-forsyningsområde (Cerius)12.Selskabets fiberudrulning dækker dermed store 
dele af Sjælland og de omkringliggende øer samt Århus, Djursland, Horsens og Hedensted. Én del af 
Fibias forretning er således placeret i nærværende geografiske delmarked (KONSTANT Net), mens 
en anden del af Fibias forretning er lokaliseret på det geografiske delmarked Cerius. Fibia udruller 
også fiberinfrastruktur uden for selskabets traditionelle elforsyningsområde, idet selskabet også er til 
stede på det geografiske delmarked Radius Elnet, som dækker Københavnsområdet, Nordsjælland 
og dele af Midtsjælland. Fibia ruller blandt andet fibernet ud til foreningskunder i København.  

Fibias fiberinfrastruktur dækker 48,4 pct. af det geografiske delmarked KONSTANT Net, som har en 
størrelse på omkring 204.863 husstande. Udenfor det geografiske delmarked KONSTANT Net dækker 
Fibia omkring 8 pct. af husstandene med fiber. Disse husstande er primært beliggende i det geogra-
fiske delmarked Cerius. 

I NRGi’s forsyningsområde (KONSTANT) er en del af Fibias fibernet opbygget efter en PON-struktur, 
mens en anden del af Fibias fibernet i området er opbygget efter en punkt-til-punkt-struktur13.  

Fibias mål er, at alle kunder i selskabets dækningsområde bliver tilbudt fiber inden udgangen af 2023. 
Udrulningen til den resterende del af området foretages fortrinsvist i større sammenhængende om-
råder. Selskabet har ikke et absolut kundetilslutningskrav i forbindelse med fiberudrulningen, men 
vurderer kundetilslutningen, inden udrulningen eksekveres. Målsætningen indebærer, at Fibia også 
udruller fibernet i områder, hvor der i forvejen eksisterer højkapacitetsinfrastruktur. 

Fibias mål er, at alle andelshavere i ejerselskaberne Andel og NRGi bliver tilbudt fiber inden udgangen 
af 2023. Udrulningen til den resterende del af andelshaverne foretages fortrinsvist i større sammen-
hængende områder. Selskabet har ikke et absolut kundetilslutningskrav i forbindelse med 

 
12 SEAS-NVE (nu Andel) købte i 2019 Radius Elnet af Ørsted. Radius Elnet dækker Københavnsområdet, Nordsjælland og 
dele af Midtsjælland. 
13 I 2008 fusionerede NRGi og Energi Horsens. Fibernettet i Energi Horsens’ forsyningsområde blev oprindeligt bygget på 
punkt-til-punkt-teknologi, mens der i det tidligere NRGi’s forsyningsområde primært er anvendt PON-teknologi. Efter fu-
sionen mellem Energi Horsens og NRGi er der primært anvendt PON-teknologi til nye områder.  
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fiberudrulningen, men selskabets detailforretning foretager en markedsmodningstest, inden der 
træffes beslutning om fiberudrulning i et givent område. Målsætningen indebærer, at Fibia også ud-
ruller fibernet i områder, hvor der i forvejen eksisterer højkapacitetsinfrastruktur. 

Fibia har blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen. 

Fibia udbyder produkter på detailmarkedet gennem Waoo-brandet. Det er Fibia, der har aftalefor-
holdet med detailkunderne, og selskabet er således et vertikalt integreret selskab, der både er til 
stede på detailmarkedet og engrosmarkedet for salg af bredbåndsforbindelser. Fibia er pt. eneste 
detailudbyder på selskabets fibernet. Fibia er detailudbyder i eget fiberdækningsområde samt via 
TDC’s fibernet i Nordsjælland og Hovedstadsområdet. Fibia har desuden indgået aftale med Norlys 
om at levere Waoo-indhold på Eniig-delen af Norlys’ fibernet. Denne aftale er endnu ikke idriftsat. 

Fibia er i gang med at gennemføre en kommerciel åbning af sit fibernet for eksterne tjenesteudby-
dere, og selskabet har i denne forbindelse indgået aftaler med selskaberne Nuuday, Telenor, Kviknet 
og Fastspeed om at levere produkter via Fibias fibernet. Aftalen med Nuuday, der i første omgang 
giver Nuuday mulighed for at tilbyde Hiper-produkter på Fibias fibernet, forventes i drift i begyndel-
sen af 2021. Aftalen med Kviknet forventes i drift i foråret 2021, mens aftalerne med Telenor og 
Fastspeed forventes i drift i løbet af 2021. Fibia har desuden arbejdet på at udvikle sin egen en-
grosplatform for salg af fiberforbindelser. Denne engrosplatform har til formål at samle netejere og 
tjenesteudbydere om en række standarder, der skal lette processen med at åbne netejernes fibernet 
for tjenesteudbydere. Fibernetejeren Energi Fyn har - som det eneste selskab indtil videre - annon-
ceret, at selskabet ønsker at anvende Fibias engrosplatform med henblik på en engrosåbning, jf. i 
øvrigt 4.2 afsnittet om forretningsmodeller i analyseudkastet af 8. juli 2020. 

Fibia driver Energi Fyns aktive net. Fibia har også indgået samarbejde med Energi Fyn vedrørende 
den tekniske åbning af Energi Fyns aktive net for eksterne tjenesteudbydere. 

Fibia udruller hovedsageligt fibernet i de to geografiske delmarkeder KONSTANT Net og Cerius, hvor 
sidstnævnte udgøres af SEAS NVE’s traditionelle elforsyningsområde (Cerius) samt en række mindre 
elforsyningsområder på Sjælland og de omkringliggende øer. Derudover udruller Fibia i mindre grad 
fibernet på det geografiske delmarked Radius Elnet. 

  Markedsudvikling 
På delmarkedet KONSTANT Net har 93,1 pct. af husstandene i 2020 adgang til enten fiber- eller coax-
net – en fremgang fra 84,2 pct. i 2017, jf. figur 62 herunder. Coax-net er den mest udbredte højha-
stighedsinfrastruktur og dækker 72,6 pct. af husstandene i 2020, mens fibernet dækker 56,9 pct. Der 
er ikke foretaget udrulning af coax-net i perioden 2017-19, hvorfor dækningen i 2020 er på niveau 
med 2017. Omvendt er dækningen med fibernet steget fra 42,9 pct. af husstandene i 2017 til før-
nævnte 56,9 pct. i 2020. 
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Der er en mindre grad af parallel dækning, men dog en positiv udvikling fra 30,8 pct. i 2017 til 36,1 
pct. i 2020. Det bemærkes, at en stor del af fiberudrulningen er sket til adresser, der allerede er dæk-
ket med coax-net.  

Der er tre selskaber, som står for størstedelen af dækningen i området jf. tabel 52. Norlys og TDC har 
primært coax-net og kun fibernet i marginalt omfang, mens det tredje selskab, Fibia, udelukkende 
har fibernet. Norlys var mellem 2017-2019 det største selskab, men i 2020 er det Fibia der er størst, 
og Norlys er nu næststørst. Fibia dækker 48,4 pct. i 2020, mens Norlys dækker 46,6 pct. TDC, som er 
tredjestørst, dækker 31,8 pct.  

Fibia står for 85,1 pct. af fiberdækningen, mens den resterende dækning med fibernet hovedsageligt 
udgøres af TDC og Norlys. Norlys og TDC står tilsammen derudover for 99,9 pct. af dækningen med 
coax-net i området.  

Som det fremgår af figur 63 herunder, er coax-net den største teknologi på delmarkedet målt på 
afsætning. Der blev i 2017 afsat 63.973 engrosforbindelser på coax-nettene, mens antallet i 2020 er 
steget til 81.790. Det svarer til en vækst i perioden på 27,9 pct. Tilsvarende blev der i 2017 afsat 40.575 
engrosforbindelser på fibernet, mens tallet i 2020 er 57.249. Det svarer til en vækst på 41,1 pct.  

Figur 34: Dækning fordelt på teknologi, andel husstande med adgang til enten fiber-, coax-net 
eller begge, samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 26: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 
Norlys 49,3% 51,7% 51,8% 
Fibia 38,5% 45,1% 47,7% 
TDC 26,9% 28,6% 29,5% 
Øvrige 8,0% 8,0% 7,9% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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I 2020 er 58,8 pct. af de afsatte engrosforbindelser på coax-net og de resterende 41,2 pct. på fibernet. 
Fordelingen i 2017 var 61,2 pct. baseret på coax-net, og 38,8 pct. baseret på fibernet. Der er således 
sket en mindre udligning, og fiberbaseret engrosafsætning vinder langsomt ind på coax-baseret.  

Det er kun TDC, der via en kommerciel aftale, som TDC har forpligtet sig til at følge, har højha-
stighedsinfrastruktur, som er åben for eksterne tjenesteudbydere. De resterende selskaber afsætter 
alene engrosforbindelserne til egen detailforretning. Dette afspejler sig i fordelingen mellem intern 
og ekstern afsætning, som fremgår af figur 64 herunder. Her ses det, at den eksterne afsætning er 
marginal, og at langt størstedelen af engrosforbindelser afsættes internt til egen detailforretning. 
Kun 2,9 pct. af engrosforbindelser på dette delmarked blev afsat eksternt i 2020.  

Figur 35: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Norlys er det største selskab målt på markedsandel, jf. tabel 53. Selskabet har i 2020 en markedsandel 
på 41,4 pct. Fibia er det næststørste selskab på delmarkedet og har en markedsandel på 31,8 pct., 
mens TDC, som er det tredjestørste selskab, har en markedsandel på 22,2 pct. Langt størstedelen af 
Norlys’ afsætning sker på coax-net, hvilket også er tilfældet for TDC. Fibia har kun afsætning på 
fibernet. 

Norlys har i modsætning til Fibia og TDC ikke oplevet positiv vækst i selskabets markedsandel siden 
2017. Det er dog ikke, fordi Norlys’ afsætning af engrosprodukter er aftagende, men fordi de reste-
rende selskaber øger deres afsætning mere end Norlys.  

Antenneforeningen Aarhus har imidlertid netop valgt at opsige samarbejdet med Norlys, hvorfor 
engrosforbindelser afsat på foreningens coax-net vil overgå til foreningens nye samarbejdspartner 

Figur 36: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Note: 2017 er udeladt, da data for ekstern afsætning ikke kan valideres.  
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 27: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
Norlys a.m.b.a. 44,1% 40,9% 42,1% 41,4% 
FIBIA P/S 28,9% 29,2% 30,3% 31,8% 
TDC NET A/S 19,7% 23,2% 22,8% 22,2% 
Øvrige 7,3% 6,6% 4,9% 4,5% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Kabelplus. Antenneforeningen udgør en betydelig del af Norlys samlede afsætning, og fjernes disse 
engrosforbindelser, falder Norlys’ markedsandel fra 41,4 pct. til 22 pct. Derved vil Fibia være det 
største selskab på delmarkedet med 31,8 pct., mens de tre næste selskaber vil have markedsandele 
på mellem 19 og 22 pct. Det vil også medføre en lavere koncentration på detailmarkedet, idet HHI-
indekset vil falde fra 2.866 til 2.275 alt andet lige.  

Delmarkedet Konstant Net er kendetegnet ved en høj grad af dækning med mindst én infrastruktur, 
og at coax-net er den mest udbredte af de to teknologier. Fibia er det største selskab målt på dæk-
ning, mens Norlys er størst målt på markedsandel - men dette vil forventeligt ændre sig, som følge 
af ophør af aftalen med Antenneforeningen Aarhus.  

  SMP-vurdering 
Det største selskab på delmarkedet, Norlys, har en høj, men svagt faldende markedsandel på 41,4 
pct. Selskabets markedsandel forventes dog at falde markant som følge af den nylige udmelding om, 
at Antenneforeningen Aarhus har valgt at opsige samarbejde med Norlys. Hvis markedsandelene 
korrigeres for denne ændring, vil Fibia fremover være det største selskab på delmarkedet med en 
markedsandel på 31,8 pct. Tre andre selskaber, Norlys, TDC og Kabelplus, som Antenneforeningen 
Aarhus har valgt som ny leverandør, vil herefter alle have markedsandele på 19-22 pct. Både ejerskab 
over infrastrukturen og afsætningen er fremover fordelt mere jævnt blandt de største aktører, end 
hvad der ses på hovedparten af de øvrige delmarkeder. Med ændringen relateret til Antenneforenin-
gen Aarhus har dette delmarked således også en af de laveste HHI-værdier af alle delmarkeder. Fi-
berdækningen er for nuværende under landsgennemsnittet, men har været i betydelig vækst de se-
neste år. Graden af parallel infrastruktur er 36,1 pct. og langsomt stigende.  

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at ingen af selskaberne på delmarkedet på nuværende tidspunkt 
har en markedsposition, der gør selskabet i stand til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder 
til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Selskabet med den største markedsandel, 
Norlys, har oplevet en svagt vigende markedsandel de seneste år. Norlys’ markedsandel må forventes 
at falde yderligere, når Antenneforeningen Aarhus opsigelse af selskabernes aftale bliver effektueret 
og afspejlet i tallene for de næste år. Norlys’ to største konkurrenter, Fibia og TDC, investerer i mod-
sætning til Norlys i udrulning af fibernet og har begge haft en beskeden vækst i markedsandel. Er-
hvervsstyrelsen er ikke i stand til med tilstrækkelig sikkerhed at fremskrive udviklingen i markedsan-
dele, da udviklingen ifølge Erhvervsstyrelsens vurdering bl.a. er betinget af, i hvilket omfang Fibia og 
TDC fremadrettet vil investere i nyudrulning af fibernet. Siden 2019 har TDC tre gange annonceret 
udrulning af fibernet i Aarhus til samlet 5.400 adresser som led i selskabets ambition om at dække 1 
mio. husstande med fibernet i 2025, mens Fibia som vist i tabel 52 har øget sin fiberdækning fra 36,8 
pct. i 2017 til 48,4 pct. i 2020 og har som mål at tilbyde alle husstande fibernet inden udgangen af 
2023. 

Erhvervsstyrelsen noterer sig desuden, at Fibia har etableret egen engrosplatform, hvorigennem der 
fremadrettet forventes at blive tilvejebragt en adgang for tjensteudbydere til at levere bredbånd via 
Fibias fibernet. Som det fremgik af afsnit 5.10.1, så er der indgået flere aftaler med tjensteudbydere, 
der forventes effektueret i 2021.  
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Ligeledes er TDC’s coax-net åbent for de ca. 38.500 husstande, som TDC dækker med selskabets eget 
net eller net, som TDC råder over.  

Denne forventede øgede adgang for tjenesteudbydere, kombineret med en relativ lav – og fremad-
rettet forventeligt lavere – markedskoncentration, samt den forventede stigende parallelle dækning 
er efter styrelsens vurdering indikation på, at delmarkedet kan bevæge sig mod vedvarende konkur-
rence. 

Erhvervsstyrelsen vurderer samlet set, at der ikke på nuværende tidspunkt er noget selskab, der har 
en stærk markedsposition. Grundet usikkerheden om den fremtidige udrulning og deraf følgende 
udvikling i markedsandele og konkurrencepres kan Erhvervsstyrelsen imidlertid ikke med sikkerhed 
vurdere, om konklusion om ingen SMP-udbyder vil være den samme i hele den næste fem årsperi-
ode, som markedsundersøgelser normalt dækker. Erhvervsstyrelsen vil derfor løbende overvåge 
dette delmarked med henblik på at afprøve, om konkurrenceforholdene har ændret sig i et sådant 
omfang, at et selskab har opnået en stærk markedsposition, eller om der er reel og vedvarende kon-
kurrence på markedet fx ved en fortsat øget dækning med parallel infrastruktur og en markedsstruk-
tur med jævnbyrdige markedsaktører og kommerciel bæredygtig netadgang. Såfremt styrelsen vur-
derer, at der opstår en markedssituation, hvor et selskab på markedet indtager en stærk markedspo-
sition, vil styrelsen gennemføre en fornyet markedsundersøgelse af dette delmarked inden den næste 
ordinære runde af markedsundersøgelser. 

  L-Net Holstebro 
Delmarked L-Net Holstebro udgøres af ét elforsyningsområde – L-Net Holstebro. Delmarkedet om-
fatter 14.700 husstande i Holstebro by. Figuren herunder viser Delmarked L-Net Holstebro markeret 
med gul. 
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Figur 37: Delmarked L-Net Holstebro 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

På delmarkedet L-Net Holstebro er der medio 2020 seks forskellige selskaber, som afsætter bred-
båndsabonnementer. TDC er det selskab, der har den højeste markedsandel med 77,2 pct. af detail-
markedet, jf. tabel 54. Det næststørste selskab på delmarkedet er Altibox med en detailmarkedsandel 
på 9,1 pct. Altibox leverer detailprodukter via Jysk Energis fibernet. 

Mellem 2019 og 2020 er TDC’s markedsandel faldet fra 89,5 til 77,2 pct. Årsagen hertil er primært, at 
der er sket et øget eksternt tjenesteudbud på TDC’s coax-net. Dette kan ses ved at kategorien øvrige, 
som udgøres af eksterne tjenesteudbydere på TDC’s coax-net, har forøget deres samlede 

Tabel 28: Detailmarkedsandele for delmarked L-Net Holstebro 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
TDC 89,5% 77,2% 
Altibox 6,6% 9,1% 
Øvrige 3,9% 13,7% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen.  
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markedsandel fra 3,9 til 13,7 pct. Samtidig har Altibox, som leverer på Jysk Energis fibernet øget sin 
markedsandel fra 6,6 til 9,1 pct.  

Et sådant fald i den største aktørs markedsandel vil medføre et fald i HHI. Den beregnede HHI-værdi 
for 2019 var 8.055, mens den for 2020 er 6.098. Dette repræsenterer imidlertid stadig en meget høj 
grad af koncentration, hvilket fortsat vil indikere, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence på 
detailniveau. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal derfor undersøges.  

 Primært selskab på markedet - TDC 
TDC er den største udbyder på markedet og er med coax-dækning på ca. 92 pct.14 også det selskab, 
der har den absolut højeste dækning på delmarkedet.  

Som det er beskrevet i selskabsbeskrivelsen for TDC i afsnittet, der omhandler delmarkedet Radius, 
dækker TDC’s coax-net hovedsageligt byer og tættere befolkede områder spredt ud over Danmark. 
L-net (Holstebro) er kendetegnet ved netop at udgøre et område med høj befolkningstæthed.  

Der henvises til afsnit 5.16.1 for den fulde selskabsbeskrivelse af TDC.  

  Markedsudvikling 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at de historiske afsætningstal for årene 2017-18 på dette delmarked er 
for upræcise. Årsagen er, at data ikke kan afgrænses præcist nok i forhold til elforsyningsområdet, 
da der medtages for stor en andel af afsætning, der reelt ligger uden for elforsyningsområdet. Tallene 
er derfor udeladt, og i stedet anvendes kun afsætningsdata for årene 2019-20.  

På delmarked L-Net Holstebro, er der en høj grad af dækning med coax-net, men meget lav dækning 
med fibernet. 91,4 pct. af husstandene har adgang til coax-net, mens kun 21,5 pct. har adgang til 
fibernet. Det resulterer ligeledes i en meget lav grad af parallel infrastruktur, da denne typisk følger 
graden af udbygning af fibernet til allerede coax-dækkede adresser. Mere end 9/10 af husstandene 
har adgang til coax-net, mens kun ca. 1/5 har adgang til fibernet i 2020. 

 

 
14 En del af denne dækning er dog coax-net, som TDC ikke selv ejer, men hvortil selskabet forsyner privatejede net med 
bredbånd og tv. 
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Der er sket en udvikling mellem 2019-20, hvor dækningsgraden for fibernet er steget fra 13,6 til 21 
pct. – hvilket også har medført at graden af parallel dækning er steget fra 10,4 til 16,9 pct. Dette er 
dog fortsat en meget lav grad af parallel dækning, ligesom dækningen med fibernet også er meget 
lav. Udviklingen viser dog, at fibernettet udrulles til adresser allerede dækket med coax-net.  

Der er to selskaber til stede på delmarkedet – TDC og Jysk Energi Fibernet. TDC er primært til stede 
med coax-net, og Jysk Energi Fibernet er til stede med fibernet. TDC er det absolut største selskab 
målt på dækning. Selskabet dækker 91,5 pct. af husstandene, mens Jysk Energi dækker 20,4 pct. jf. 
tabel 55 herunder. 

Både engrosafsætningen baseret på coax-net og på fibernet er steget mellem 2019 og 2020. Engros-
afsætningen på coax-net er steget fra 7.814 til 8.304, hvilket er en stigning på 6,3 pct., mens engros-
afsætningen på fibernet er steget fra 555 til 865, dvs. en stigning på 55,9 pct. Engrosafsætningen på 
coax-net er fortsat over ni gange større end engrosafsætningen på fibernet, og udgør 90,6 pct. af 
den samlede engrosafsætning.  

 

Figur 38: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 29: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
TDC 91,7% 91,6% 91,6% 91,5% 
Jysk Energi Fibernet 7,0% 11,2% 13,6% 20,4% 
Øvrige 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Som det fremgår af figur 68 herunder, så afsættes der næsten udelukkende eksterne engrosproduk-
ter på fibernet, mens der primært fortsat afsættes internt på coax-net. Dog er der sket en betydelig 
udvikling i graden af ekstern engrosafsætning på coax-net. I 2019 blev der afsat 327 eksterne en-
grosprodukter på coax-net, det er steget til 1.248 i 2020. Det er en udvikling ca. en firedobling på 12 
måneder. Samtidig er den interne engrosafsætning på coax-net faldet fra 7.487 i 2019, til 7.056 i 
2020. Dette er den primære årsag til faldet i TDC’s detailmarkedsandel.  

 

Figur 39: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Ligesom på dækning, så er TDC også det største selskab målt på engrosafsætning. Selskabet har en 
markedsandel på 90,8 pct. og Jysk Energi Fibernet har 9,1 pct. i markedsandel.  

TDC har med andre ord en meget stærk position på dette delmarked, da selskabet afsætter mere 
end ni ud af ti engrosforbindelser, samtidig med at selskabets infrastruktur dækker mere end ni ud 
af ti af husstande på delmarkedet.  

 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at TDC har og inden for den nærmeste årrække vil have 
en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet L-Net Holstebro, idet: 

 TDC har en engrosmarkedsandel på godt 91 pct. på delmarkedet. 
 TDC er et vertikalt integreret selskab. 

Figur 40: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 30: Markedsandele 

Selskab 2019 2020 
TDC 93,4% 90,8% 
Jysk Energi Fibernet 6,6% 9,1% 
Øvrige 0,0% 0,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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 TDC har en lav ekstern afsætning. 
 TDC dækker ca. 92 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 17 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen til grund, at TDC er den absolut største udbyder af engros-
produkter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør godt 91 pct. af den samlede en-
grosafsætning på delmarkedet.  

TDC dækker i dag ca. 92 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur, som 
alene udgøres af coax-net. Graden af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer på del-
markedet er ca. 17 pct., og der er ingen dækning med tre infrastrukturer. Erhvervsstyrelsen vurderer, 
at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret kon-
kurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

TDC er vertikalt integreret og er derfor aktør på både engros- og detailmarkedet. TDC’s kunder på 
engrosmarkedet er således samtidig TDC’s konkurrenter på detailmarkedet. Da TDC råder over den 
eneste højhastighedsinfrastruktur til en relativ stor andel af husstandene i området, har TDC således 
både mulighed for og incitament til at tilbyde priser og vilkår, der skævvrider konkurrencen på de-
tailmarkedet til selskabets egen fordel.    

Som følge af den vertikale markedsstruktur er der derfor risiko for, at TDC presser de konkurrerende 
tjenesteudbydere ud af detailmarkedet ved at sætte prisen på højkapacitetsinfrastruktur (engrospri-
sen) og prisen på højkapacitetsabonnementer (detailprisen) med en for lille eller negativ margin. 

I kraft af at langt størsteparten af TDC’s engrosafsætning sker internt, er afsætningen til engroskun-
derne begrænset i forhold til TDC’s samlede afsætning. TDC’s engroskunder har således ingen mod-
stående købermagt i forhandlingerne med TDC, som f.eks. kunne gøre dem i stand til at presse en-
grospriserne.   

TDC’s coax-net er i dag åbent for eksternt tjenesteudbud, gennem en kommerciel aftale, som TDC 
har forpligtet sig til at følge. Åbne net giver andre udbydere mulighed for at sælge bredbåndsabon-
nementer til detailkunderne på delmarkedet og kan derfor potentielt være medvirkende til at for-
bedre konkurrenceforholdene på detailmarkedet.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at TDC’s position på delmarkedet gør selskabet i stand 
til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at TDC derfor vil kunne agere på en måde, der 
er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efterspørgsel efter 
højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på detailmarkedet, 
at engroskunderne har en reel adgang til selskabets højkapacitetsinfrastrukturer, da tjenestebaseret 
konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor TDC som SMP-udbyder på delmarkedet L-Net Holstebro. 
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 MES Net 
Delmarked MES Net udgøres af ét elforsyningsområde – MES Net. Delmarkedet omfatter 13.600 
husstande i Brande omegn. Figuren herunder viser Delmarked MES Net markeret med gul. 

Figur 41: Delmarked MES Net 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er syv selskaber, som afsætter bredbåndsabonnementer på detailmarkedet. Altibox er det sel-
skab, der har den højeste markedsandel med 51,9 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 57.  Altibox leverer 
detailprodukter via MES Fibernets net. Det næststørste selskab på delmarkedet er Norlys med en 
detailmarkedsandel på 31,3 pct. Herefter kommer TDC med en detailmarkedsandel på 16,6 pct. 
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Der var både i 2019 og 2020 kun ét selskab med en høj markedsandel – Altibox. Selskabets markeds-
andel er faldet marginalt fra 53,2 til 51,9 pct. Selskabet tegner sig imidlertid fortsat for halvdelen af 
den samlede detailafsætning på delmarkedet. Dette kan også ses i graden af koncentration, målt ved 
HHI, som fortsat er høj med en værdi på 3.828. En så høj grad af koncentration indikerer, at der ikke 
er tilstrækkelig effektiv konkurrence på detailmarkedet. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal 
derfor undersøges. 

 Regional udbyder på markedet – MES Fibernet 
Energi- og fibernetkoncernen MES ejer og udruller fibernet gennem selskabet MES Fibernet A/S. MES 
Fibernet er ejet af andelsselskabet Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a..  

MES Fibernet udruller fibernet inden for MES’ oprindelige elforsyningsområde (MES Net)15 i Midtjyl-
land, som alene udgør det geografiske delmarked MES Net. MES’ fiberinfrastruktur dækker 72,5 pct. 
af det geografiske delmarked MES Net, som har en størrelse på omkring 13.500 husstande. 

MES Fibernets fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur. 

MES Fibernet investerer i fiberudrulning, hvis de givne udrulningsprojekter vurderes at kunne gen-
nemføres med en tilbagebetalingstid på 11 år. Selskabet har ikke nogen prioriteret rækkefølge for 
udrulning af fibernet til nye områder, da selskabet tager udgangspunkt i de projekter, som andels-
haverne inden for MES’ oprindelige elforsyningsområde selv fremfører. MES Fibernet anfører, at lo-
kale ildsjæle inden for selskabets forsyningsområde har stor betydning for gennemførelsen af udrul-
ningsprojekterne, herunder også for den geografiske udstrækning af disse projekter. MES Fibernet 
gennemfører også udrulningsprojekter, der modtager støtte fra Bredbåndspuljen. Selskabet foreta-
ger udrulning til kollektivt organiserede kunder i form af eksempelvis antenne, bolig- eller ejerfor-
eninger med udgangspunkt i samme vilkår som til individuelle kunder. Selskabet forholder sig ikke 
til, om der i forvejen eksisterer højkapacitetsinfrastruktur i de områder, hvor udrulningen foretages. 

MES Fibernet har blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen.  

 
15 MES’ og RAHs elnetselskaber fusionerede i 2017. MES’ oprindelige elforsyningsområde hører således i dag under elnet-
selskabet RAH Net A/S. 

Tabel 31: Detailmarkedsandele for delmarked MES El-Net 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
Altibox 53,2% 51,9% 
Norlys 30,3% 31,3% 
TDC 16,3% 16,6% 
Øvrige 0,1% 0,2% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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MES Fibernet er ikke selv aktiv på detailmarkedet og leverer derfor ikke selv produkter til detailkun-
derne på selskabets fibernet. Selskabet Altibox er engroskunde hos MES Fibernet og leverer produk-
ter på detailmarkedet via MES’ fiberinfrastruktur. 

Altibox er pt. den eneste tjenesteudbyder på MES’ fibernet, men MES har oplyst, at der også er inte-
resse fra andre selskaber om at komme ind på MES’ fibernet, og at selskabet også er interesseret i at 
få flere tjenesteudbydere på sit net.  

MES’ fibernet er åbent for engroskunder, der ønsker at basere et tjenesteudbud på leje af rå fiber. 
Selskabet har oplyst16, at en ny tjenesteudbyder vil skulle etablere sig på samme måde, som Altibox 
har gjort, ved at placere eget udstyr i de enkelte teknikhuse, hvor fiberforbindelserne termineres. 
Derfra kan der etableres fiber til de centrale teknikhuse på samme måde som Altibox. Vilkår og priser 
for leje af fiber m.v. vil ifølge MES Fibernet være de samme som for Altibox.   

I forhold til at udbyde engrosprodukter via fælles engrosplatforme er det Erhvervsstyrelsens forstå-
else, at MES Fibernet løbende følger udviklingen hos engrosplatformen OpenNet. MES Fibernet har 
dog udtrykt skepsis i forhold til at tilslutte sig en fælles engrosplatform, som ifølge MES Fibernet, 
uanset hvilken løsning der måtte vælges, både vil være en teknisk svær og fordyrende løsning, blandt 
andet fordi det kræver en omlægning af selskabets net. Det vil ifølge selskabet i sidste ende føre til 
højere detailpriser og derfor være til ugunst for den enkelte detailkunde. 

  Markedsudvikling 
I MES Net har 92,8 pct. af husstandene adgang til coax- og/eller fiberinfrastruktur, hvor 45,9 pct. har 
adgang til begge. Som det fremgår af figur 70 herunder, så er der sket en mindre men positiv udvik-
ling i graden af dækning fra 2017-20. Dækningen med fiberinfrastruktur er steget fra 70,1 til 74,1 
pct., mens dækningen med coax er steget fra 61,8 til 64,5 pct.  

 
16 Selskaberne Energi Ikast Fibernet, Jysk Energi Fibernet og MES Fibernet har den 6. november 2020 i en fælles tilbage-
melding alle tilkendegivet denne tilgang over for Erhvervsstyrelsen. 
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Mens graden af dækning med både coax- og fibernet er steget med hhv. 2,7 og 4 procentpoint, så 
er graden af parallel kun steget med 0,3 procentpoint. Dermed er udrulningen hovedsageligt sket til 
husstande, der ikke i forvejen var dækket med enten coax- eller fibernet.  

Der er tre selskaber med en betydelig tilstedeværelse på delmarkedet – MES Fibernet, TDC og Norlys. 
MES Fibernet er det største af selskaberne, og dækker 72,5 pct. af husstandene med fiberinfrastruktur. 
TDC er næststørst og dækker 37,7 pct. af husstandene med coax-infrastruktur. Norlys er tredjestørst 
og dækker 28,8 pct. af husstandene med hovedsageligt coax, men selskabet har også udrullet fiber-
net i et mindre omfang.  

MES Fibernet udgør 97,8 pct. af fiberinfrastrukturen, mens coax-infrastrukturen fordeler sig således 
at TDC’s coax-net udgør 58 pct. mens Norlys’ coax-net udgør 42 pct.   

Der er overordnet sket en betydelig fremgang i engrosafsætningen på delmarkedet. Samlet er en-
grosafsætningen steget med 33,3 pct. mellem 2017-20. Afsætningen er stadig større på fibernet 
sammenlignet med coax-net med 5.110 afsatte engrosforbindelser på fibernet mod 4.391 på coax-
net. Men forskellen i afsætningen mellem de to infrastrukturer er blevet mindre. I 2017 udgjorde 
engrosafsætningen på fiber 57,1 pct. af den samlede engrosafsætning, mens det i 2020 udgør 53,8 

Figur 42: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 32: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
MES FIBERNET 69,7% 69,9% 70,4% 72,5% 
TDC 36,1% 37,3% 37,3% 37,7% 
Norlys 27,6% 30,7% 28,6% 28,8% 
Øvrige 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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pct. Det sker, fordi engrosafsætningen på coax-net stiger mere end på fibernet. Mellem 2017-20 steg 
engrosafsætningen på fiber med 25,6 pct., mens engrosafsætningen på coax steg med 43,4 pct.  

Engrosafsætningen sker primært internt på coax-net og eksternt på fibernet. I 2020 blev der afsat 
4.355 engrosforbindelser internt på coax, mod 36 eksternt. På fibernet blev 180 afsat internt, og 4.930 
afsat eksternt. Dette kan ses på figur 72 herunder. 

Den høje grad af ekstern afsætning på fibernet skyldes den aftale MES Fibernet har med selskabet 
Altibox, som i dag står for al detailudbud på MES Fibernet.  

Figur 43: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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MES Fibernet er også det største selskab målt på engrosafsætning. Selskabet har en markedsandel 
på 52,7 pct. i 2020. Norlys er det næststørste selskab med en markedsandel på 33,2 pct., og TDC det 
tredjestørste med en markedsandel på 14,1 pct.  

Selvom MES Fibernet er det største selskab, skal det bemærkes, at selskabet er gået tilbage i mar-
kedsandel mellem 2017-20. Faldet i markedsandel skyldes ikke, at selskabets afsætning er faldet, 
tværtimod er den steget. Men fordi Norlys og TDC’s afsætning er steget mere, er det samlede marked 
blevet større relativt til MES Fibernets engrosafsætning.   

Mere end 90 pct. af husstandene på delmarkedet har adgang til mindst én infrastruktur, men mindre 
end hver anden husstand har adgang til parallel infrastruktur. Der er ikke sket en betydelig udbygning 
af fibernet i perioden 2017-20, hvorfor dækningen på delmarkedet kun er steget lidt. Engrosafsæt-
ningen er steget mellem 2017-20 for både coax- og fibernet. Men stigningen er større på coax-net 

Figur 44: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 33: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
MES FIBERNET 55,4% 54,9% 52,7% 51,9% 
Norlys 29,0% 25,7% 33,2% 31,1% 
TDC 15,6% 19,4% 14,1% 17,0% 
Øvrige 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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end på fibernet. Dette afspejler sig også i markedsandelene, hvor Norlys og TDC, som har coax-
infrastruktur på delmarkedet, har oplevet en stigning i markedsandel mellem 2017-20, mens MES, 
som har fibernet, har oplevet et mindre fald i markedsandel til trods for en stigning i selskabets 
engrosafsætning.  

Udviklingen til trods, så har MES Fibernet stadig en markant højere markedsandel (52,7 pct.) end 
Norlys (33,2 pct.), samt de resterende selskaber. MES Fibernet står stadig alene for over halvdelen af 
engrosafsætningen på delmarkedet.  

  SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at MES Fibernet har og inden for den nærmeste årrække 
vil have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet MES Net, idet: 

 MES Fibernet har en engrosmarkedsandel på ca. 52 pct. på delmarkedet. 
 MES Fibernet dækker ca. 72 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 46 pct.  
 Bredbåndstjenester på MES Fibernets fibernet afsættes på nuværende tidspunkt alene af én tjeneste-

udbyder. 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at MES Fibernet har mulighed for at udnytte sin markedsposition til skade 
for konkurrenceforholdene på detailmarkedet.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at MES Fibernet er den absolut største udbyder 
af engrosprodukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør ca. 52 pct. af den samlede 
engrosafsætning på delmarkedet. MES Fibernets engrosmarkedsandel har de seneste år dog været 
svagt faldende.  

Derudover dækker MES Fibernet i dag ca. 72 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapaci-
tetsinfrastruktur og råder over stort set hele fibernettet på delmarkedet. Graden af parallel dækning 
med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 46 pct., mens dækning med tre infrastruk-
turer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervsstyrelsen vurderer, at den paral-
lelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret konkurrence 
alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

MES Fiberneter alene aktive på engrosmarkedet. Selskabet har indtil videre kun én tjenesteudbyder 
i sit net, jf. afsnit 5.12.2. MES Fibernet har dog oplyst, at selskabet arbejder på at få flere tjenesteud-
bydere i nettet.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at MES Fibernets position på delmarkedet gør selskabet 
i stand til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at MES Fibernet derfor har mulighed 
for at agere på en måde, der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 
4.2 i analyseudkastet af 8. juli 2020.  
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Med en stigende efterspørgsel efter højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende 
for konkurrencen på detailmarkedet, at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfra-
strukturen, da tjenestebaseret konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked 
med begrænset parallel dækning og høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor MES Fibernet som SMP-udbyder på delmarkedet MES Net. 

Afslutningsvis bemærkes, at MES Fibernet forretningsmodel, absolutte størrelse og øvrige faktiske 
forhold vil indgå i den proportionalitetsvurdering, som Erhvervsstyrelsen foretager, når der pålægges 
forpligtigelser.  

Baseret på de oplysninger Erhvervsstyrelsen har modtaget, lægger styrelsen til grund, at MES Fibernet 
ikke er aktiv på detailmarkedet og heller ikke er kontrolleret af en virksomhed, som er aktiv på de-
tailmarkedet, og endvidere ikke er forpligtet til at handle med en enkelt selvstændig udbyder senere 
i forsyningskæden, som følge af en eksklusivaftale eller en aftale, som i realiteten udgør en eksklu-
sivaftale. Ud fra disse oplysninger vil selskabet i telelovens forstand være et rent engrosselskab, jf. 
forslag til teleloven § 47b, stk. 1.  

Erhvervsstyrelsen vil desuden lægge vægt på den netopbygning i et P2P-netværk, som MES Fibernet 
benytter, det forhold at selskabet allerede har en ekstern tjenesteudbyder i nettet, som benytter lokal 
adgang (tjenesteudbud baseret på sort fiber) og det forhold at MES Fibernet er i dialog med andre 
tjenesteudbydere i forhold til at tilvejebringe en tilsvarende adgang. På den baggrund finder Er-
hvervsstyrelsen det ikke for nuværende proportionalt at pålægge MES Fibernet at skulle tilvejebringe 
et nyt engrosprodukt i form af et central opsamlet BSA-produkt.  

Uanset hvilket netadgangsprodukt, der tilbydes, er det dog vigtigt, at det fører til, at der kommer 
yderligere tjenesteudbydere på MES Fibernets fibernet og at disse gives konkurrencedygtige vilkår. 
Erhvervsstyrelsen vil således følge den proces, der pågår hos selskabet. 
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 N1 
Delmarked N1 udgøres af ti elforsyningsområder – N1, EL-NET Kongerslev, Aars-Hornum Net, 
NET8800, Sunds Elforsyning, Hammel Elforsyning Net, Vildbjerg Elværk, Tarm Elværk Net, Aal El-Net, 
og Hjerting Transformatorforening. Delmarkedet omfatter ca. 679.500 husstande fra Sønderjylland 
og op til Brønderslev i Nordjylland. Figuren herunder viser Delmarked N1 markeret med gul. 

Figur 45: Delmarked N1 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er 17 selskaber, heraf 11 foreninger, som afsætter bredbåndsabonnementer på delmarkedet. 
Norlys er det selskab, der har den højeste markedsandel med 73,3 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 60. 
Det næststørste selskab på delmarkedet er TDC med en detailmarkedsandel på 23,4 pct. Øvrige sel-
skaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 3,3 pct. 
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Både Norlys og TDC har mistet markedsandele mellem 2019 og 2020. Norlys’ detailmarkedsandel er 
faldet fra 74,5 til 73,3 (1,2 procentpoint) og TDC’s er faldet fra 23,8 til 23,4 (0,4 procentpoint). Dette 
sker som følge af en øget grad af ekstern afsætning på deres respektive infrastrukturer. Imidlertid 
står Norlys og TDC stadig samlet for 96,7 pct. af detailafsætningen, hvilket stadig er et udtryk for en 
betydelig grad af koncentration på detailmarkedet. HHI-værdien for N1 er stadig meget høj, selvom 
den er faldet fra 6.125 til 5.923. Koncentrationsindekset indikerer således fortsat, at der ikke er til-
strækkelig effektiv konkurrence på detailniveau. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal derfor 
undersøges. 

 Regional udbyder på markedet – Norlys 
Norlys A.m.b.a. opstod i 2019 som en fusion mellem energi- og fibernetkoncernerne SE og Eniig. 
Norlys’ aktiviteter på bredbåndsområdet er således et resultat af SE’s og Eniigs samlede aktiviteter 
på dette marked. 

Norlys ejer udbyderne Stofa, Boxer, samt engrosplatformen OpenNet. Norlys er derudover medejer 
af Waoo samt af fibernetejerne RAH Fiberbredbånd, VERDO TELE og SEF Fiber. Norlys har dog med-
delt, at selskabet udtræder af Waoo i 202117. 

Norlys-koncernen ejer og udruller fibernet inden for eget elforsyningsområde (N1). Derudover ejer 
og udruller Norlys også fibernet uden for eget elforsyningsområde, primært i mindre elselskabers 
forsyningsområder, som grænser op til Norlys’ elforsyningsområde eller i forbindelse med projekter, 
der er støttet af Bredbåndspuljen. En del af de områder uden for Norlys’ elforsyningsområde, hvor 
Norlys ejer fiberinfrastruktur, er således ligesom Norlys elforsyningsområde en del af det geografiske 
delmarked N1. Norlys’ fiberinfrastruktur dækker omkring 78 pct. af det geografiske delmarked N1, 
som har en størrelse på omkring 679.500 husstande. 

I det tidligere SE-område er Norlys’ fibernet opbygget i en punkt-til-punkt-struktur, mens selskabets 
fibernet i det tidligere Eniig-område er opbygget i en PON-struktur. 

Norlys’ coax-net dækker ca. 437.000 husstande. Knap 30 pct. af disse husstande ligger i det geogra-
fiske delmarked N1. Ud over at eje sit eget coax-net står Norlys for forsyningen med tv og/eller 

 
17 https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/norlys-traeder-ud-af-waoo?publisherId=13559467&releaseId=13597690  

Tabel 34: Detailmarkedsandele for delmarked N1 2019-20 

Selskab 2019 2020 
Norlys 74,5% 73,3% 
TDC 23,8% 23,4% 
Øvrige 1,7% 3,3% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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bredbånd til en række privatejede net. Norlys’ mulighed for at levere tjenester via coax-net rækker 
således ud over selskabets eget coax-net.  

Norlys’ eget coax-net og de coax-net, som Norlys forsyner, dækker hovedsageligt byer og tættere 
befolkede områder spredt ud over Danmark. Derved adskiller Norlys’ coax-net sig fra Norlys’ fibernet 
og fibernet generelt, som typisk er udrullet i sammenhængende geografiske områder. I det geogra-
fiske delmarked N1 dækker Norlys 18,3 pct. af alle husstandene med coax-net. Uden for det geogra-
fiske delmarked N1 dækker Norlys ca. 10,5 pct. af husstandene med coax-net. 

Samlet set dækker Norlys 85,7 pct. af alle husstandene på det geografiske delmarked N1 med enten 
fiber eller coax. 

Norlys har oplyst, at Norlys Tele har udbygningsplaner for infrastruktur, hvor etableringsprojekter har 
kortsigtet kommercielt rationale og/eller kan sikre adgang til højhastighedsinternet for selskabets 
andelshavere. Selskabets krav til andel af kunder, der skal give tilsagn om tilslutning før igangsætning 
af det givne udrulningsprojekt, vil variere fra projekt til projekt. Når selskabet har prioriteret de en-
kelte udrulningsprojekter, vil selskabet planlægge rækkefølgen af udrulningsprojekterne på bag-
grund af forventet rentabilitet, geografisk ressourcekapacitet og med udgangspunkt i et sigte på at 
holde en balanceret udrulning i forhold til demografien i selskabets ejergeografi. Norlys etablerer i 
2020 forbindelse over fibernettet til omkring 50.000 adresser, som overvejende er lokaliseret indenfor 
selskabets ejergeografi. Ved udgangen af 2023 forventer Norlys, at der er etableret mulighed for 
højhastighedsinternet til mellem 97 og 100 pct. af adresserne inden for selskabets ejergeografi. 

Norlys har blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen. 

Norlys udbyder produkter på detailmarkedet gennem udbyderne Stofa og Boxer. Det er Norlys, der 
har aftaleforholdet med detailkunderne, og selskabet er således et vertikalt integreret selskab, der 
både er til stede på detailmarkedet og engrosmarkedet for salg af bredbåndsforbindelser. Norlys er 
detailudbyder via egne net og er derudover til stede som eneste detailudbyder på energi- og fiber-
netkoncernerne Verdos og SEF’s fibernet. Derudover leverer Norlys tjenester via en række foreningers 
coax-net placeret forskellige steder i landet. 

Den del af Norlys’ fibernet, som består af det forhenværende selskab Eniigs fiberinfrastruktur, har 
været åben for konkurrerende tjenesteudbydere siden maj 2019, mens engrosåbningen af den tidli-
gere SE-del af Norlys’ fibernet er startet i løbet af 2020. På Eniig-delen af fibernettet er Telenor, 
Altibox, Kviknet, BOLIG-NET, Fastspeed samt Nuuday i dag i drift. Derudover forventes Fibia at være 
i drift med Waoo-produkter på Eniig-delen af fibernettet i begyndelsen af 2021.  

På SE-delen af fibernettet har Kviknet, der hidtil alene har haft en gensalgsaftale med SE (nu Norlys), 
nu tilsluttet kunder på SE-delen af fibernettet via engrosplatformen OpenNet. Derudover er Telenor, 
BOLIG-NET og Fastspeed i dag i drift på SE-delen af fibernettet, mens Altibox og Nuuday forventes i 
drift i løbet af 2021. 

Norlys har operatøraftaler med Nord Energi Fibernet og RAH Fiberbredbånd.   
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Norlys står derudover for dele af den tekniske drift af AURA’s fibernet, mens AURA også selv vareta-
ger dele af den tekniske drift af selskabets eget fibernet. 

I sommeren 2019 indgik Eniig Fiber (nu Norlys) desuden en aftale med Thy-Mors Energi Fibernet 
med det formål at gøre Thy-Mors Energis fibernet klar til en åbning for øvrige tjenesteudbydere. 
Eniig Fiber (nu Norlys) bygger jævnfør aftalen en aktiv platform, hvorved der kan leveres BSA-pro-
dukter på Thy-Mors Energis fiberinfrastruktur gennem OpenNet18. Norlys vil ifølge denne aftale også 
stå for driften og overvågningen af denne platform. 

Derudover står Norlys for driften af fibernettene hos SEF og Verdo. 

  Markedsudvikling 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at der i udkast til markedsundersøgelse (juli 2020) er en fejl i analy-
sen af delmarked N1. Beregning af parallel infrastruktur tog ikke højde for, når ét selskab ejede begge 
infrastrukturer som en husstand var dækket af. For at en husstand anses for at have parallel dækning, 
så skal det være fra konkurrerende selskaber og ikke ét og samme selskab. Satserne for parallel in-
frastruktur er derfor genberegnet og står nu korrekt herunder.  

På delmarked N1, der omfatter store dele af Jylland, har 95 pct. af husstandene adgang til enten 
fiber- eller coax-net, mens 31,5 pct. har adgang til begge. Der er en højere grad af dækning med 
fibernet end med coax-net. Figur 74 viser, at 80,5 pct. af husstandene har adgang til fibernet, mens 
55,9 pct. har adgang til coax-net. Dækningen med fiberinfrastruktur er steget med 11,3 procentpoint 
mellem 2017-20, mens der kun er sket en marginal stigning på 0,5 procentpoint i dækningen med 
coax-net i samme periode.  

 
18 Altibox har hidtil været eneste tjenesteudbyder på Thy-Mors Energis fibernet på en adgang via rå fiber 

Figur 46: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Norlys, som også er den regionale energi- og fibernetkoncern, er områdets største selskab målt på 
dækning. Selskabet har dækning både med fiber- og coax-net og dækker i 2020, 85,8 pct. af hus-
standene. TDC, som er det eneste andet selskab med en betydelig tilstedeværelse på delmarkedet, 
dækkede i 2020 36,5 pct. af husstandene på delmarkedet. TDC’s dækning er primært med coax-net, 
men selskabet har også i mindre udstrækning dækning med fiber i området.  

Som det fremgår af tabellen ovenfor, så er det kun Norlys, der har øget sin grad af dækning i nogen 
betydelig grad. Selskabets dækning er steget med 18,4 procentpoint mellem 2017 og 2020 – gennem 
udrulning af fibernet. Da Norlys er det største fiberselskab på delmarkedet, og de resterende selska-
bers dækning hovedsageligt udgøres af dækning coax-net (som ikke nyudrulles i nævneværdigt om-
fang), så følger det naturligt, at det især vil være Norlys der øger sin dækning. 

Afsætningen af engrosprodukter er steget for både coax- og fibernet i perioden 2017-2020, jf. figur 
75 herunder. Afsætningen af engrosprodukter på fibernet er dog steget forholdsmæssigt mere end 
på coax-net. For fibernet er afsætningen af engrosforbindelser steget med 42,4 pct. (196.442 til 
279.672), mens den for coax-net er steget med 12,3 pct. (154.964 til 173.961) mellem 2017 og 2020.  

Tabel 35: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
Norlys a.m.b.a. 77,3% 81,2% 83,3% 85,7% 
TDC A/S 36,2% 36,1% 35,8% 36,5% 
Øvrige 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Engrosafsætningen på fibernet har gennem hele perioden 2017-2020 vokset i et højere tempo end 
tilsvarende på coax-net. Mellem 2017-2020 er engrosafsætningen på fibernet vokset med 42,4 pct., 
mens engrosafsætningen på coax-net er vokset 12,3 pct. Det højere tempo i udviklingen på fibernet 
medfører også, at engrosafsætningen udgør en større del af den samlede engrosafsætning for hvert 
år der går. Allerede i 2017 udgjorde den 55,9 pct. af den samlede engrosafsætning – i 2020 udgør 
den 61,7 pct. Så selvom der sker vækst i engrosafsætningen på både fiber- og coax-net, så sker det 
i et højere tempo på fibernet, end på coax-net.  

Intern afsætning udgør i 2020 95,3 pct. af den samlede engrosafsætning. Det er et fald fra 2019, hvor 
den interne afsætning udgjorde 98,4 pct. Den eksterne engrosafsætning er således steget på både 
coax- og fibernet jf. tabel 76 herunder. Stigningen i ekstern afsætning på fibernet skyldes primært, 
at der er kommet eksternt tjenesteudbud på det forhenværende Eniig Fibers fibernet, mens det på 
coax-net skyldes tjenesteudbydere på TDC’s coax-net. For så vidt angår faldet i ekstern afsætning 
mellem 2018-19 for TDC, skyldes det at Hiper, som aftog engrosforbindelser fra TDC på både fiber- 
og coax-net, i 2018 blev opkøbt af TDC. Mellem 2019-20 er der imidlertid sket en betydelig udvikling 
i den eksterne engrosafsætning på coax-net, hvilket igen skyldes tjenesteudbuddet på TDC’s coax-
net, hvor der er sket et markant større take-up mellem 2019-20 end tidligere.  

Selvom der er en øget ekstern engrosafsætning på fibernet mellem 2019-20, så er den interne af-
sætning steget betydeligt mere i samme periode. Mens ekstern engrosafsætning er steget med 7.729 
forbindelser, så er intern engrosafsætning steget med 20.859. Omvendt så er intern afsætning på 
coax-net kun steget med 4.908 forbindelser, mod 7.058 eksternt afsatte.  

Figur 47: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Norlys er også det absolut største selskab på delmarkedet målt på markedsandel. Som det ses i tabel 
62 herunder, har Norlys en markedsandel på 73,4 pct. i 2020. Det næststørste selskab er TDC med en 
markedsandel på 24 pct. Sammen udgør de to selskaber 97,4 pct. af den samlede engrosafsætning i 
området.  

Selvom TDC har haft en absolut stigning i selskabets engrosafsætning, har TDC, som det fremgår af 
tabellen ovenfor. haft tilbagegang i selskabets markedsandel fra 2017-20. Det samme gør sig gæl-
dende for øvrige selskaber. Det skyldes, at stigningen i Norlys’ engrosafsætning er betydeligt større 
end stigningen hos de øvrige selskaber.  

Figur 48: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
Note: Erhvervsstyrelsen kan ikke validere den eksterne engrosafsætning på fibernet for årene 2017-18, da det er på 
postnummerniveau og indhentet fra både tjenesteudbydere og netejere, hvilket har medført at tallene ikke stemmer 
overens. Derfor gennemgås kun ekstern engrosafsætning for fibernet for årene 2019-20 i teksten.  

Tabel 36: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
Norlys a.m.b.a. 69,0% 70,3% 73,1% 73,4% 
TDC NET A/S 26,8% 26,0% 24,2% 24,0% 
Øvrige 4,2% 3,7% 2,8% 2,8% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Delmarkedet er kendetegnet ved, at der er ét selskab, Norlys, som er betydelig større end de reste-
rende selskaber – både på dækning og engrosafsætning. Norlys dækker 85,7 pct. af husstandene 
med deres fiber- og coax-net, og har oplevet en markant stigning i selskabets dækning mellem 2017-
20 – i 2017 dækkede de 77,3 pct. og i 2020 dækker de, de førnævnte 85,7 pct. Norlys er det eneste 
selskab hvis dækning er steget betydeligt i perioden 2017-20. Selskabet har en markedsandel på 73,4 
pct., og selskabets engrosafsætning udgør altså næsten ¾ af den samlede engrosafsætning.  

Engrosafsætningen på både fiber- og coax-net er steget mellem 2017-20. Stigningen er mest mar-
kant på fiber, som udgør en større del af den samlede engrosafsætning på delmarkedet i 2020, end 
det gjorde i 2017. Selvom der er sket en stigning i antallet af eksternt afsatte engrosprodukter, så 
sker afsætningen stadig primært til egen detailforretning. Dette ses også ved, at selvom ekstern en-
grosafsætning på fibernet er steget, så er udviklingen i internt afsatte engrosforbindelser betydeligt 
større.   

  SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Norlys har og inden for den nærmeste årrække vil 
have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet N1, idet: 

 Norlys har en engrosmarkedsandel på 73 pct. på delmarkedet. 
 Norlys er et vertikalt integreret selskab. 
 Norlys kun har en marginal ekstern afsætning. 
 Norlys dækker ca. 86 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur og har planer om at dække 

alle andelshavere i N1. 
 Graden af parallel dækning er 32 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at Norlys er den absolut største udbyder af en-
grosprodukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør ca. 73 pct. af den samlede 
engrosafsætning på delmarkedet. Norlys’ markedsandel har de seneste år været stigende, og afsæt-
ningen sker primært internt til egen detailforretning. Mellem 2019 og 2020 har Norlys øget sin af-
sætning med ca. 9.000 engrosforbindelser til tjenesteudbydere på selskabets fibernet, mens selskabet 
har afsat ca. 15.800 nye engrosforbindelser til egen detailforretning. Det svarer til, at Norlys’ egen 
detailforretning har øget sin afsætning med 67 pct. flere nye engrosforbindelser end eksterne tjene-
steudbydere, der benytter Norlys’ net.   

Norlys dækker i dag ca. 86 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. Med 
selskabets udmelding, om at fibernettet fremadrettet vil dække alle andelshavere i området, er det 
sandsynligt, at Norlys’ markedsposition fremover vil blive forstærket yderligere.  

Graden af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 32 pct., mens 
dækning med tre infrastrukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervssty-
relsen vurderer, at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infra-
strukturbaseret konkurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 
5.1.3. 
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Norlys er vertikalt integreret og er derfor aktør på både engros- og detailmarkedet. Norlys’ kunder 
på engrosmarkedet er således samtidig Norlys’ konkurrenter på detailmarkedet. Da Norlys råder over 
den eneste højhastighedsinfrastruktur til en relativ stor andel af husstandene i området, har Norlys 
således både mulighed for og incitament til at tilbyde priser og vilkår, der skævvrider konkurrencen 
på detailmarkedet til selskabets egen fordel. 

Som følge af den vertikale markedsstruktur er der derfor risiko for, at Norlys presser de konkurre-
rende tjenesteudbydere ud af detailmarkedet ved at sætte prisen på højkapacitetsinfrastruktur (en-
grosprisen) og prisen på højkapacitetsabonnementer (detailprisen) med en for lille eller negativ mar-
gin.  

Norlys har for nylig foretaget en kommerciel åbning af selskabets fibernet, mens selskabet ikke giver 
eksterne engroskunder adgang til selskabets coax-net. Åbningen af fibernettet giver andre udbydere 
mulighed for at sælge bredbåndsabonnementer til detailkunderne på delmarkedet og kan derfor 
potentielt være medvirkende til at forbedre konkurrenceforholdene på delmarkedet på sigt. Åbnin-
gen af Norlys’ fibernet har imidlertid været længe undervejs, og det er først inden for det seneste 
halvår, at der er indgået aftaler med engroskunder på nettet i sin helhed, jf. afsnit 4.2 i analyseudka-
stet af 8. juli 2020. Det kommer til udtryk ved, at Norlys stadig får flere detailkunder end eksterne 
engroskunder i forretningen, jf. ovenfor. Det er derfor Erhvervsstyrelsens vurdering, at de kommerci-
elle åbningstiltag ikke i sig selv er tilstrækkelige til at sikre en velfungerende og lige konkurrence om 
detailkunderne. 

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Norlys’ position på delmarkedet gør selskabet i stand 
til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at Norlys derfor vil kunne agere på en måde, 
der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efterspørgsel efter 
højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på detailmarkedet, 
at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfrastrukturen, da tjenestebaseret konkur-
rence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor Norlys som SMP-udbyder på delmarkedet N1. 
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 NOE Net 
Delmarked NOE Net udgøres af to elforsyningsområder – NOE Net og L-Net (Vinderup). Delmarkedet 
omfatter 27.600 husstande. Figuren herunder viser Delmarked NOE Net markeret med gul. 

Figur 49: Delmarked NOE Net 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er ni forskellige selskaber, som afsætter bredbåndsabonnementer i NOE Net. Altibox er det sel-
skab, der har den højeste markedsandel med 61,3 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 63.Altibox leverer 
detailprodukter via Jysk Energis fibernet. Det næststørste selskab på delmarkedet er TDC med en 
detailmarkedsandel på 16,1 pct. Øvrige selskaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 5 pct. 
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Altibox’s detailmarkedsandel er steget mellem 2019 og 2020 med 0,9 procentpoint, mens TDC’s er 
faldet med 1,9 procentpoint. De to selskaber er stadig de eneste med en betydelig tilstedeværelse 
på detailmarkedet i NOE Net, og selskaberne har tilsammen 95 pct. af detailafsætningen. Fordi Al-
tibox, som i forvejen var det største selskab, yderligere har øget sin markedsandel mellem 2019-20, 
så er HHI-værdien for NOE Net steget fra 6.414 til 6.497 i perioden. En så høj og stigende grad af 
koncentration indikerer, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence på detailniveau. Konkurrenceforhol-
dene på engrosniveau skal derfor undersøges.  

 Regional udbyder på markedet – Jysk Energi Fibernet 
Energi- og fibernetkoncernen Jysk Energi ejer fibernet gennem selskabet JYSK ENERGI FIBERNET A/S 
(herefter Jysk Energi Fibernet). Jysk Energi Fibernet er ejet af Jysk Energi Holding A/S, som ejes af 
selskabet Jysk Energi (NOE) a.m.b.a. 

Jysk Energi Fibernet ejer selskabet FIBER BACKBONE A/S. 

Jysk Energi Fibernet ejer og udruller bl.a. fibernet i Jysk Energis elforsyningsområde (NOE Net A/S) 
samt i Vinderup-delen af elforsyningsområdet L-Net, der tilsammen udgør det geografiske delmar-
ked NOE Net. Jysk Energi Fibernet har desuden i mindre grad foretaget udrulninger af fibernet på 
delmarkeder, der grænser op til det geografiske delmarked NOE Net.  

Jysk Energi Fibernets fiberinfrastruktur dækker 65,2 pct. af det geografiske delmarked NOE Net, som 
har en størrelse på omkring 27.500 husstande. Selskabets fiberinfrastruktur dækker desuden 20,4 pct. 
af det geografiske delmarked L-Net Holstebro, som har en størrelse på omkring 14.700 husstande. 

Selskabets fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur samt med en core-ring, der giver re-
dundans i hele nettet.   

Jysk Energi Fibernet udruller fiberinfrastruktur på kommercielle vilkår, og selskabets udrulningsstra-
tegi er ikke som udgangspunkt knyttet til et bestemt elforsyningsområde, om end størstedelen af 
selskabets fibernet er udrullet i Jysk Energis elforsyningsområde (NOE Net)19. Jysk Energi Fibernet 
udruller fibernet ud fra både geografiske og kommercielle hensyn med udgangspunkt i, hvor der 

 
19 Størstedelen af Jysk Energi Fibernets fremtidige udgravning forventes dog ifølge Erhvervsstyrelsens oplysninger at fo-
regå uden for elforsyningsområdet NOE Net. 

Tabel 37: Detailmarkedsandele for delmarked NOE Net 2019-20 

Selskab 2019 2020 
Altibox 78,0% 78,9% 
TDC 18,0% 16,1% 
Øvrige 4,0 % 5,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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allerede er etableret infrastruktur. Eksempelvis udruller selskabet p.t. fibernet uden for Jysk Energis 
elforsyningsområde i Holstebro.  

I yderområder etablerer selskabet fibernet, hvis egenbetaling og evt. bredbåndspulje-tilskud gør ud-
rulningen rentabel. 

Jysk Energi har således blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen. 

Jysk Energi Fibernet er ikke selv aktiv på detailmarkedet og leverer således ikke selv produkter til 
detailkunderne på selskabets fibernet. Selskabet Altibox er engroskunde hos Jysk Energi Fibernet og 
leverer produkter på detailmarkedet via Jysk Energis fiberinfrastruktur. 

Altibox er pt den eneste tjenesteudbyder på Jysk Energis fibernet, men Jysk Energi har oplyst, at der 
også er interesse fra andre selskaber om at komme ind på Jysk Energis fibernet, og at selskabet også 
er interesseret i at få flere tjenesteudbydere på sit net.  

Jysk Energis fibernet er åbent for engroskunder, der ønsker at basere et tjenesteudbud på leje af rå 
fiber. Selskabet har oplyst20, at en ny tjenesteudbyder vil skulle etablere sig på samme måde, som 
Altibox har gjort, ved at placere eget udstyr i de enkelte teknikhuse, hvor fiberforbindelserne termi-
neres. Derfra kan der etableres fiber til de centrale teknikhuse på samme måde som Altibox. Vilkår 
og priser for leje af fiber m.v. vil ifølge Jysk Energi Fibernet være de samme som for Altibox.   

I forhold til at udbyde engrosprodukter via fælles engrosplatforme er det Erhvervsstyrelsens forstå-
else, at Jysk Energi Fibernet løbende følger udviklingen hos engrosplatformen OpenNet. Jysk Energi 
Fibernet har dog udtrykt skepsis i forhold til at tilslutte sig en fælles engrosplatform, som ifølge Jysk 
Energi Fibernet, uanset hvilken løsning der måtte vælges, både vil være en teknisk svær og fordy-
rende løsning, blandt andet fordi det kræver en omlægning af selskabets net. Det vil ifølge selskabet 
i sidste ende føre til højere detailpriser og derfor være til ugunst for den enkelte detailkunde. 

 Markedsudvikling 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at de historiske afsætningstal for årene 2017-18 på dette delmarked er 
for upræcise. Årsagen er, at data ikke kan afgrænses præcist nok i forhold til elforsyningsområdet, 
da der medtages for stor en andel af afsætning, der reelt ligger uden for elforsyningsområdet. Tallene 
er derfor udeladt, og i stedet anvendes kun afsætningsdata for årene 2019-2020.     

På delmarked NOE Net har 67,3 pct. af husstandene adgang til fibernet, mens kun 16,9 pct. har ad-
gang til coax-net. Det medfører en samlet dækning, hvor 75,9 pct. har adgang til coax- og/eller fi-
bernet, heraf har 8,9 pct. adgang til begge infrastrukturer. Som det kan ses i figur 78 herunder, så er 
dækningen med fibernet steget med 11,5 procentpoint mellem 2017 og 2020, mens dækningen med 
coax-net stort set har været uændret.   

 
20 Selskaberne Energi Ikast Fibernet, Jysk Energi Fibernet og MES Fibernet har den 6. november 2020 i en fælles tilbage-
melding alle tilkendegivet denne tilgang over for Erhvervsstyrelsen. 
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Både dækningen med mindst én infrastruktur og dækningen med parallel infrastruktur er steget. 
Dækningen med mindst én infrastruktur er steget med 7,8 procentpoint mellem 2017-20, som følge 
af øget dækning med fibernet, og graden af parallel infrastruktur er steget med 4,1 pct. Fibernet er 
dermed udrullet nogenlunde ligeligt til adresser, der ikke tidligere havde et højhastighedsnet, og til 
adresser, der i forvejen havde et coax-net.  

Dækningen med coax- og fibernet skyldes primært to selskaber – TDC og Jysk Energi Fibernet. TDC 
har primært coax-net på delmarkedet, men har også en marginal dækning med fibernet. Jysk Energi 
Fibernet er udelukkende til stede med fibernet. Jysk Energi har en betydeligt større tilstedeværelse 
end TDC. Jf. tabel 64 herunder, så dækker Jysk Energi Fibernet 65,2 pct. af husstandene, mens TDC 
dækker 17,5 pct.   

Ligesom der er en overvægt af fibernet ift. coax-net i området, sker størstedelen af engrosafsætnin-
gen også på fibernet. 10.613 engrosforbindelser, svarende til 81,8 pct. af den samlede engrosafsæt-
ning, blev afsat på fibernet i 2020, mens kun 2.636 engrosforbindelser (18,2 pct.) blev afsat på coax-
net. Både på fiber- og coax-net har der dog været en positiv udvikling i afsætningen mellem 2019-
20. Engrosafsætningen på fibernet steg med 9,2 pct., mens engrosafsætningen på coax-net steg med 
7,5 pct.  

Figur 50: Dækning fordelt på teknologi, antal husstande med adgang til enten fibernet, coax-
net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 38: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
JYSK ENERGI FIBERNET A/S 53,9% 59,0% 61,3% 65,2% 
TDC A/S 16,7% 16,8% 16,8% 17,5% 
Øvrige 2,2% 2,2% 2,4% 2,3% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Det kan ses på figur 80 nedenfor, at der næsten udelukkende er afsat eksterne produkter på fiber-
nettet. På fibernet blev 357 engrosforbindelser afsat internt og 10.256 afsat eksternt. Den høje grad 
af ekstern afsætning på fibernet skyldes den aftale Jysk Energi Fibernet har tjenesteudbyderen Al-
tibox, som i dag står for detailudbud på Jysk Energis fibernet. Omvendt er det marginalt med eks-
ternt afsatte produkter på coax-net, hvor afsætningen primært sker internt til egne detailkunder.  

Figur 51: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 



 

106 
 

Jysk Energi Fibernet er det største selskab på delmarkedet med en markedsandel på 78,9 pct., mens 
det næststørste selskab, TDC, har en markedsandel på 18,4 pct. Dette kan ses i tabel 65 herunder. 
Øvrige selskaber, som omfatter marginale netforgreninger fra omkringliggende delmarkeder, udgør 
de resterende 2,7 pct.  

Jysk Energi havde allerede i 2019 en meget høj markedsandel, og den er blevet marginalt højere i 
2020, mens TDC’s markedsandel er næsten konstant (faldet 0,1 procentpoint). TDC har haft fremgang 
i selskabets engrosafsætning, men da denne fremgang er mindre end fremgangen på det samlede 
marked, så falder TDC’s markedsandel marginalt.  

På delmarked NOE Net har ca. 75 pct. af husstandene adgang til enten fiber- eller coax-net, dog 
overvejende fibernet. Data viser, at der fortsat udrulles fibernet, Men i kraft af den lave grad af dæk-
ning med coax-net, så kan det ikke forventes, at graden af parallel infrastruktur stiger til mere end 

Figur 52: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 39: Markedsandele 

Selskab 2019 2020 
JYSK ENERGI FIBERNET A/S 78,0% 78,9% 
TDC NET A/S 18,5% 18,4% 
Øvrige 3,4% 2,7% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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de 16,9 pct. af husstande, som har adgang til coax-net, da det ellers vil skulle være parallelle fiberin-
frastrukturer – hvilket ikke findes i nævneværdig grad hverken på dette eller andre delmarkeder.  

Jysk Energi Fibernet er det største selskab på delmarkedet, med en markedsandel på 78,9 pct. Det er 
mere end fire gange så stort som nærmeste konkurrerende selskab, TDC, der har en markedsandel 
på 18,4 pct.  

 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Jysk Energi Fibernet har og inden for den nærmeste 
årrække vil have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet NOE Net, idet: 

 Jysk Energi Fibernet har en engrosmarkedsandel på ca. 79 pct. på delmarkedet. 
 Jysk Energi Fibernet dækker ca. 65 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 9 pct.  
 Bredbåndstjenester på Jysk Energi Fibernets fibernet afsættes på nuværende tidspunkt alene af én tje-

nesteudbyder. 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at Jysk Energi Fibernet har mulighed for at udnytte sin markedsposition 
til skade for konkurrenceforholdene på detailmarkedet.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at Jysk Energi Fibernet er den absolut største 
udbyder af engrosprodukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør ca. 79 pct. af 
den samlede engrosafsætning på delmarkedet. Jysk Energi Fibernets engrosmarkedsandel er steget 
mellem 2019-20.  

Derudover dækker Jysk Energi Fibernet i dag ca. 65 pct. af husstandene på delmarkedet med højka-
pacitetsinfrastruktur og råder over stort set hele fibernettet på delmarkedet. Graden af parallel dæk-
ning med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 9 pct., mens dækning med tre infra-
strukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervsstyrelsen vurderer, at den 
parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret konkurrence 
alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

Jysk Energi Fibernet er alene aktive på engrosmarkedet. Selskabet har indtil videre kun én tjeneste-
udbyder i sit net, jf. afsnit 5.14.2. Jysk Energi Fibernet har dog oplyst, at selskabet arbejder på at få 
flere tjenesteudbydere i nettet.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Jysk Energi Fibernets position på delmarkedet gør 
selskabet i stand til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at Jysk Energi Fibernet derfor 
har mulighed for at agere på en måde, der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarke-
det, jf. afsnit 4.2 i analyseudkastet af 8. juli 2020.  

Med en stigende efterspørgsel efter højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende 
for konkurrencen på detailmarkedet, at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfra-
strukturen, da tjenestebaseret konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked 
med begrænset parallel dækning og høje adgangsbarrierer. 
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Erhvervsstyrelsen udpeger derfor Jysk Energi Fibernet som SMP-udbyder på delmarkedet NOE Net. 

Afslutningsvis bemærkes, at Jysk Energi Fibernets forretningsmodel og øvrige faktiske forhold vil 
indgå i den proportionalitetsvurdering, som Erhvervsstyrelsen foretager, når der pålægges forpligti-
gelser.  

Baseret på de oplysninger Erhvervsstyrelsen har modtaget, lægger styrelsen til grund, at Jysk Energi 
Fibernet ikke er aktiv på detailmarkedet og heller ikke er kontrolleret af en virksomhed, som er aktiv 
på detailmarkedet, og endvidere ikke er forpligtet til at handle med en enkelt selvstændig udbyder 
senere i forsyningskæden, som følge af en eksklusivaftale eller en aftale, som i realiteten udgør en 
eksklusivaftale. Ud fra disse oplysninger vil selskabet i telelovens forstand være et rent engrosselskab, 
jf. forslag til teleloven § 47b, stk. 1.  

Erhvervsstyrelsen vil desuden lægge vægt på den netopbygning i et P2P-netværk, som Jysk Energi 
Fibernet benytter, det forhold at selskabet allerede har en ekstern tjenesteudbyder i nettet, som be-
nytter lokal adgang (tjenesteudbud baseret på sort fiber) og det forhold at Jysk Energi Fibernet er i 
dialog med andre tjenesteudbydere i forhold til at tilvejebringe en tilsvarende adgang. På den bag-
grund finder Erhvervsstyrelsen det ikke for nuværende proportionalt at pålægge Jysk Energi Fibernet 
at skulle tilvejebringe et nyt engrosprodukt i form af et central opsamlet BSA-produkt.  

Uanset hvilket netadgangsprodukt, der tilbydes, er det dog vigtigt, at det fører til, at der kommer 
yderligere tjenesteudbydere på Jysk Energi Fibernets fibernet og at disse gives konkurrencedygtige 
vilkår. Erhvervsstyrelsen vil således følge den proces, der pågår hos selskabet. 
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 Nord Energi Net 
Delmarked Nord Energi Net udgøres af tre elforsyningsområder – Nord Energi Net, Elinord og Læsø 
Elnet. Delmarkedet omfatter 107.000 husstande i Nordjylland og på Læsø. Figuren herunder viser 
Delmarked Nord Energi Net markeret med gul. 

Figur 53: Delmarked Nord Energi Net 

  
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er 14 selskaber, heraf fire foreninger, som afsætter bredbåndsabonnementer på delmarkedet. 
Nord Energi Fibernet21 er det selskab, der har den højeste markedsandel med 50,5 pct. af detailmar-
kedet, jf. tabel 66. Det næststørste selskab på delmarkedet er Hjørring Antenneselskab (herefter HAS) 
med en detailmarkedsandel på 15,4 pct. Herefter kommer TDC og Norlys begge med en 

 
21 Nord Energi Fibernet har ikke haft egen detailforretning siden 2019, men har valgt at indberette afsatte engrosforbin-
delser som internt afsatte, da salget af detailkunderne til Norlys ikke blev godkendt før efteråret 2020. Selvom Nord 
Energi Fibernet står som detailudbyder her, så er selskabet ikke vertikalt integreret, og dermed heller ikke aktive på de-
tailmarkedet, af Erhvervsstyrelsen. Se også afsnit 5.15.1. 
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detailmarkedsandel på 11,5 pct. samt Skagen Antennelaug med en detailmarkedsandel på 5,1 pct. 
Øvrige selskaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 6,1 pct. 

Mens Nord Energi Fibernet og HAS har øget deres markedsandel mellem 2019 og 2020, er den faldet 
for de resterende selskaber med en betydelig tilstedeværelse – TDC, Norlys og Skagen Antennelaug. 
Markedsandelen for de ’øvrige’ aktører er også samlet steget fra 5,7 pct. til 6,1 pct. Fordi de to største 
selskaber, og særligt det største selskab, har øget deres markedsandel, så er koncentrationen på 
detailmarkedet også steget. HHI-værdien for delmarkedet er steget fra 2.899 til 3.088. En så høj og 
stigende grad af koncentration indikerer, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence på detailni-
veau. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal derfor undersøges.   

 Regional udbyder på markedet – Nord Energi Fibernet 
Energi- og fibernetkoncernen Nord Energi ejer fibernet gennem selskabet Nord Energi Fibernet. Nord 
Energi Fibernet er ejet af andelsselskabet Nord Energi a.m.b.a.. Nord Energi Fibernet er en del af 
ejerkredsen i indholdsudbyderen Waoo. 

Nord Energi Fibernet ejer og udruller fibernet i Nord Energis elforsyningsområde (Nord Energi Net) 
samt i Frederikshavn, Sæby og på Læsø. Disse områder, som tilsammen udgør Nord Energi Fibernets 
definerede fiberforsyningsområde, indgår i det geografiske delmarked Nord Energi Net. Nord Energis 
fibernet dækker 90 pct. af det geografiske delmarked Nord Energi Net, som har en størrelse på om-
kring 106.800 husstande. 

Nord Energis fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur. 

Nord Energi Fibernet har en målsætning om at have rullet fibernet ud til samtlige kunder i selskabets 
fiberforsyningsområde i 2020. Selskabet udruller sin fiberinfrastruktur uden tilslutningskrav.  

Nord Energi Fibernet ønsker udelukkende at gøre forretning ved engrossalg af fiberforbindelser til 
eksterne udbydere. Selskabets forretningsstrategi beror således på udelukkende at være til stede på 
engrosmarkedet for bredbånd. Efter Eniig Fibers (Norlys’) overtagelse af Nord Energi Fibernets de-
tailkunder, er Nord Energi Fibernet ikke længere tjenesteudbyder på detailmarkedet.  

Tabel 40: Detailmarkedsandele for delmarked Nord Energi Net 2019-20 

Selskab 2019 2020 
Nord Energi Fibernet 47,8% 50,5% 
Hjørring Antenneselskab 15,1% 15,4% 
TDC 13,6% 11,1% 
Norlys 12,2% 11,1% 
Skagen Antennelaug 5,5% 5,1% 
Øvrige 5,7% 6,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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Nord Energi Fibernet har indgået aftale med OpenNet om at åbne sit fibernet via OpenNets en-
grosplatform. Nord Energi Fibernet har i 2020 foretaget en sådan åbning af sit fibernet for øvrige 
tjenesteudbydere. Altibox blev som det første selskab idriftsat på Nord Energis fibernet og leverer 
således i dag tjenester via Nord Energis fibernet. Nord Energi Fibernet har derudover indgået tjene-
steudbyderaftaler med Telenor, Stofa, Kviknet, BOLIG-NET og Fastspeed, der giver disse selskaber 
adgang til at levere produkter til detailkunder via Nord Energi Fibernets fiberinfrastruktur. Af disse 
aftaler er Telenor og Kviknet for nylig idriftsat. Nord Energi Fibernet forventer primært at basere sit 
engrosudbud på et fiber-BSA-produkt. Selskabet planlægger dog også, afhængig af den konkrete 
forretnings-case, at udbyde fiber-DVBC. Derudover tilbyder Nord Energi Fibernet ved forespørgsel 
rå fiber på projektbasis på selskabets fibernet. 

Norlys står for den tekniske drift og overvågning af Nord Energis fibernet. 

  Markedsudvikling 
På delmarked Nord Energi Net, der dækker store dele af Vendsyssel og Læsø, er der en høj grad af 
dækning med både fibernet og coax-net. 89,8 pct. af husstandene i området er dækket med fibernet, 
mens 60,7 pct. er dækket med coax-net. Samlet har 96,2 pct. af husstandene i området adgang til 
mindst en højhastighedsinfrastruktur. Dette kan ses i figur 82 nedenfor. Der er en mindre nedgang i 
andelen af husstande, der er dækket med coax-net mellem 2017-20. I perioden 2017-20 er der sket 
en betydelig udvikling i dækningen med fibernet. I 2017 var 58,3 pct. af husstandene dækket med 
fibernet, mens det er 89,8 pct. i 2019. Det svarer til en stigning i fiberdækningen på 31,5 procentpoint. 

Graden af parallel infrastruktur er ligeledes steget fra 41,8 pct. i 2017 til 60,7 pct. i 2020. Det svarer til 
at ca. hver anden husstand der er blevet udrullet fibernet til, allerede har haft adgang til et coax-net. 

Der er fem aktører med en betydelig tilstedeværelse i området - tre selskaber, Nord Energi Fibernet, 
Norlys og TDC og to foreninger; Hjørring Antenneselskab og Skagen Antennelaug. Disse er vist i tabel 

Figur 54: Dækning fordelt på teknologi, antal husstande med adgang til enten fibernet, coax-
net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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67 herunder. Af de fem aktører er Nord Energi Fibernet den største. Selskabet dækker i 2020 89,6 
pct. af husstandene. Det er en højere dækningsprocent end de resterende aktører i området tilsam-
men.  

Nord Energi Fibernet står for 99,8 pct. af fiberdækningen i området, mens de resterende selskabers 
dækning helt overvejende sker via coax-net. Hjørring Antenneselskab har det største coax-net, der 
dækker 22,2 pct. af husstandene, mens TDC’s coax-net dækker 21,3 pct.  

I 2017 skete 56,5 pct. af afsætningen af engrosforbindelser på coax-net, mens 43,5 pct. skete på 
fibernet. I 2020 er fordelingen, at 50,8 pct. af engrosforbindelser afsættes på coax-net, mens 49,2 pct. 
afsættes på fibernet. En markant stigende andel af engrosforbindelser er dermed afsat på fibernet på 
tre år. Mens afsætningen af engrosforbindelser er steget 7,8 pct. mellem 2017-20 på coax-net, er 
afsætningen på fibernet steget med 44,7 pct.  

Figur 83 viser afsætningen af engrosforbindelser på delmarkedet. Her kan det ses, at mens afsætnin-
gen på fibernet er steget med 11.825 engrosforbindelser i perioden 2017-20, er afsætningen på coax-
net kun steget med 2.696 engrosforbindelser.  

Tabel 41: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
NORD ENERGI FIBERNET A/S 58,0% 74,3% 79,5% 89,6% 
HJØRRING ANTENNESELSKAB 22,4% 22,3% 22,2% 22,2% 
TDC A/S 20,9% 20,9% 21,0% 21,3% 
Norlys a.m.b.a. 15,3% 13,5% 14,3% 14,4% 
Skagen Antennelaug 5,8% 5,9% 5,9% 5,9% 
Øvrige 5,8% 5,9% 5,9% 5,9% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Der afsættes næsten udelukkende engrosforbindelser internt til egen detailforretning i området, jf. 
figur 84 nedenfor. På fibernet er der kun blevet afsat 18 forbindelser eksternt i 2020, mens der blev 
afsat 799 eksternt på coax-net samme år.  

Figur 55: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Da det kun var TDC, der i 2020 havde infrastruktur tilgængelig for eksternt tjenesteudbud, samt at 
TDC kun dækker 21,3 pct. af husstandene i området, er det forventeligt, at den overvejende del af 
engrosafsætningen vil være intern. Dog vil det se anderledes ud fra 2021, da Nord Energi Fibernet 
har frasolgt sine detailkunder22, og har foretaget åbning for eksternt tjenesteudbud gennem Open-
Net. Herved vil al engrosafsætning for Nord Energi Fibernet fremover ske eksternt.  

Tabel 68 herunder viser engrosmarkedsandelene for selskaberne. Nord Energi Fibernet har den stør-
ste markedsandel – 50,5 pct. i 2020. Den næststørste aktør er Hjørring Antenneselskab, der har en 
markedsandel på 15,4 pct., derefter følger TDC med 12,6 pct., Norlys med 11,6 pct. mens Skagen 
Antennelaug har en markedsandel på 5,1 pct. De øvrige selskaber i området har tilsammen en mar-
kedsandel på 4,9 pct.  

 
22https://www.kfst.dk/afgorelser-ruling/konkurrenceomraadet/afgoerelser/2020/20200921-godk-af-eniig-fiber-as-
overtagelse-af-nord-energi-fibernet-as-tv-bredband-og-telefonikunder/ 

Figur 56: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Udover Nord Energi Fibernet har alle betydelige selskaber faldende markedsandele i perioden 2017-
2020. Men kun for Norlys og TDC er der tale om et reelt fald i antallet af afsatte forbindelser. For de 
resterende aktører skyldes faldet i markedsandel, at antallet af forbindelser på det samlede marked 
er steget mere end selskabernes egen afsætning. Faldet i markedsandel er altså ikke et udtryk for, at 
selskaberne (udover Norlys og TDC) har fald i deres absolutte afsætning.  

Delmarkedet er kendetegnet ved, at der er én aktør med betydeligt større tilstedeværelse end de 
resterende. Nord Energi Fibernet er med en betydelig margin det største selskab i området både i 
forhold til dækning og i forhold til afsætning. 

Der er en høj grad af dækning med mindst én infrastruktur i området og i takt med, at fiber udrulles, 
så er der også sket en stigning i graden af parallel infrastruktur. Allerede i 2018 havde hver anden 
husstand adgang til mindst to infrastrukturer.  

  SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Nord Energi Fibernet har og inden for den nærmeste 
årrække vil have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet Nord Energi, idet: 

 Nord Energi Fibernet har en engrosmarkedsandel på ca. 50 pct. på delmarkedet. 
 Nord Energi Fibernet dækker ca. 90 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 61 pct.  

Erhvervsstyrelsen vurderer, at Nord Energi Fibernet har mulighed for at udnytte sin markedsposition 
til skade for konkurrenceforholdene på detailmarkedet.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at Nord Energi Fibernet er den absolut største 
udbyder af engrosprodukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør ca. 50 pct. af 
den samlede engrosafsætning på delmarkedet. Nord Energi Fibernets engrosmarkedsandel er steget 
mellem 2017-2020.  

Derudover dækker Nord Energi Fibernet i dag ca. 90 pct. af husstandene på delmarkedet med høj-
kapacitetsinfrastruktur og råder over stort set hele fibernettet på delmarkedet. Graden af parallel 
dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 61 pct., mens dækning med tre 

Tabel 42: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
Nord Energi Fibernet 42,7% 42,6% 47,8% 50,5% 
Hjørring Antenneselskab 15,8% 15,6% 15,1% 15,4% 
TDC 15,8% 15,3% 14,0% 12,6% 
Norlys 15,7% 16,7% 12,2% 11,6% 
Skagen Antennelaug 5,9% 5,8% 5,5% 5,1% 
Øvrige 4,1% 4,0% 5,3% 4,9% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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infrastrukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervsstyrelsen vurderer, at 
den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret kon-
kurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

Nord Energi Fibernet er kun aktiv på engrosmarkedet, og udbyder derfor alene selskabets fibernet til 
andre selskaber på engrosniveau, jf. afsnit 4.2.2 i analyseudkastet af 8. juli 2020. Nord Energi Fibernet 
har indgået aftale med OpenNet om at åbne selskabets fibernet via OpenNets engrosplatform. Nord 
Energi Fibernet har indgået tjenesteudbyderaftaler med Altibox, Telenor, Norlys, Kviknet, BOLIG-NET 
og Fastspeed. Flere af disse er idriftsat. 

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at Nord Energi Fibernet, uanset at selskabet alene er aktive på 
engrosmarkedet, som følge af selskabets høje dækning med fibernet, planer om fremover at dække 
alle andelshavere på delmarkedet og den lave grad af parallel dækning, har en markant tilstedevæ-
relse på delmarkedet, og at Nord Energi Fibernet derfor til trods for deres forretningsmodel har en 
dominerende markedsposition. 

Med en stigende efterspørgsel efter højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende 
for konkurrencen på detailmarkedet, at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfra-
strukturen, da tjenestebaseret konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked 
med begrænset parallel dækning og høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor Nord Energi Fibernet som SMP-udbyder på delmarkedet Nord 
Energi. 

Afslutningsvis bemærkes, at Nord Energi Fibernets forretningsmodel er et forhold der vil indgå i den 
proportionalitetsvurdering, som Erhvervsstyrelsen foretager, når der pålægges forpligtigelser.  

Baseret på de oplysninger Erhvervsstyrelsen har modtaget, lægger styrelsen til grund, at Nord Energi 
Fibernet ikke er aktiv på detailmarkedet og heller ikke er kontrolleret af en virksomhed, som er aktiv 
på detailmarkedet, og endvidere ikke er forpligtet til at handle med en enkelt selvstændig udbyder 
senere i forsyningskæden, som følge af en eksklusivaftale eller en aftale, som i realiteten udgør en 
eksklusivaftale. Ud fra disse oplysninger vil selskabet i telelovens forstand være et rent engrosselskab, 
jf. forslag til teleloven § 47b, stk. 1.  
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 Radius Elnet 
Erhvervsstyrelsen blev i forbindelse med indhentning af afsætningsdata for medio 2020 bekendt 
med, at et selskab havde indberettet engrosafsætning for delmarked Radius, som var fejlbehæftet. 
Da fejlen betyder, at en delmængde af engrosafsætningen skal udgå, så er den udvikling, der er 
præsenteret i det første udkast til markedsanalyse (8. juli 2020) ikke korrekt ift. engrosafsætning, 
intern/ekstern engrosafsætning, detail- og engrosmarkedsandele, samt dækning. Dette er rettet i det 
følgende.  

Delmarked Radius Elnet udgøres af tre elforsyningsområder – Radius Elnet, EL-NET Hillerød og Elek-
trus. Delmarkedet omfatter ca. 925.000 husstande beliggende i Region Hovedstaden og den østlige 
del af Region Sjælland. Figuren herunder viser Delmarked Radius Elnet markeret med gul. 

Figur 57: Delmarked Radius Elnet 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er 20 forskellige selskaber, heraf ti foreninger, som afsætter bredbåndsabonnementer på detail-
markedet i Radius Elnet. TDC er det selskab, der har den højeste markedsandel med 68,6 pct. af 
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detailmarkedet, jf. tabel 69. Det næststørste selskab på delmarkedet er Parknet med en detailmar-
kedsandel på 7,2 pct. Øvrige selskaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 24,1 pct. 

Der er ét selskab med en meget høj markedsandel, TDC, mens de resterende selskaber har markeds-
andele på ca. 7 pct. eller derunder. Men som følge af at det største selskab har mistet markedsandele 
til især øvrige-kategorien, er HHI-værdien for delmarkedet Radius faldet fra 6.034 i 2019 til 4.845 i 
2020. Der er ét selskab, som står for 2/3 af detailafsætningen. Selvom faldet i HHI er betydeligt, så er 
der stadig en høj grad af koncentration på detailmarkedet. Hvilket indikerer, at konkurrenceforhol-
dene på detailmarkedet ikke er tilstrækkeligt effektive. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal 
derfor undersøges. 

 Regional udbyder på markedet – TDC 
TDC ejes af et konsortium bestående af pensionskasserne PFA, PKA og ATP samt kapitalfonden Mac-
quarie Infrastructure and Real Assets. Konsortiet købte TDC i maj 2018 og oplyste efterfølgende i en 
pressemeddelelse23, at der var tale om en langsigtet strategi, hvor fokus blandt andet ville være på 
væsentlige investeringer i infrastruktur.  

I 2019 gennemførte TDC en opsplitning og skabte to selvstændige selskaber. Infrastrukturselskabet 
TDC NET, som bl.a. investerer i infrastruktur i form af 5G og fibernet, og det kundevendte selskab 
Nuuday, der leverer digitale ”kundeoplevelser og underholdning”24. Begge selskaber er ejet af TDC.  

Dansk Kabel TV A/S er ejet af TDC NET og Hiper A/S er ejet af Nuuday. 

TDC ejer infrastruktur på tre fastnetplatforme; fiber-, coax- og kobbernet. Derudover ejer TDC et 
mobilnet. 

TDC er således til stede både på højkapacitetsmarkederne og lavkapacitetsmarkedet og er på disse 
markeder til stede mange steder i landet. TDC dækker stort set alle husstande i Danmark. 

TDC’s fibernet er primært koncentreret i og omkring hovedstadsområdet i Radius’ elforsyningsom-
råde. Det skyldes først og fremmest opkøb af det daværende DONG Energys fibernet. Elforsynings-
området for DONG Energy, der i dag har skiftet navn til Ørsted, var netop Radius Elnet. Senere har 

 
23 https://pfa.dk/news-archive/2018/02/08/07/15/henvendelse-til-tdc-for-tilbud/  
24 https://tdcgroup.com/da/m%C3%B8d-tdc-group/historie og https://tdcgroup.com/da/news-and-press/nyheder-og-
pressemeddelelser/2019/6/tdc-group-gennemfoerer-juridisk-separation-af-nuuday-og-tdc-netco13574978  

Tabel 43: Detailmarkedsandele for delmarked Radius 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
TDC 77,0% 68,6% 
Parknet 7,3% 7,3% 
Øvrige 15,7% 24,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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TDC desuden opkøbt bredbåndsudbyderen ComX, som havde fiberinfrastruktur til ca. 34.000 hus-
stande i København og Nordsjælland, dvs. i praksis også i Radius’ forsyningsområde. På det geogra-
fiske delmarked Radius Elnet, som består af Radius Elnet og et par mindre elforsyningsområder, dæk-
ker TDC omkring 27,1 pct. af husstandene med fibernet. 

TDC har siden øget sin fiberdækning i andre dele af landet og gennemført fiberetableringsprojekter 
i områder, hvor der i forvejen ikke er fiberdækning. En del af TDC’s projekter – både i Radius-området 
og i den øvrige del af landet – er gennemført ved hjælp af midler fra Bredbåndspuljen. Uden for det 
geografiske delmarked Radius Elnet dækker TDC omkring 2,1 pct. af husstandene med fiber. 

TDC’s coax-net dækker knap 1,3 mio. husstande. Næsten halvdelen (ca. 46 pct.) af disse husstande 
befinder sig på det geografiske delmarked Radius Elnet. Ud over at eje sit eget coax-net står TDC for 
forsyningen med tv og/eller bredbånd til en række privatejede net. TDC’s mulighed for at levere 
tjenester via coax rækker således ud over selskabets eget coax-net. TDC leverede ved udgangen af 
2019 tv-tjenester til knap 1,2 mio. detailkunder25 og bredbåndstjenester til ca. 550.000 detailkunder 
via coax-net.  

TDC’s eget coax-net og de coax-net, som TDC forsyner, dækker hovedsageligt byer og tættere be-
folkede områder spredt ud over Danmark. Derved adskiller TDC’s coax-net sig fra TDC’s fibernet og 
fibernet generelt, som typisk er udrullet i sammenhængende geografiske delområder. På det geo-
grafiske delmarked Radius Elnet dækker TDC omkring 59,7 pct. af husstandene med coax-net. Uden 
for delmarkedet dækker TDC ca. 33,7 pct. af husstandene med coax. 

Samlet set dækker TDC omkring 70,4 pct. af alle husstandene på det geografiske delmarked Radius 
Elnet med enten fibernet, coax-net, eller begge.  

Foruden TDC’s højhastighedsinfrastrukturer ejer TDC både et landsdækkende kobbernet og mobil-
net. 

Som led i opsplitningen i de to selskaber har TDC tilkendegivet, at selskabet i langt højere grad end 
tidligere vil satse på at udrulle fibernet. TDC NET har meldt ud, at det er målsætningen at kunne 
levere fibernet til 1 mio. husstande og virksomheder i midten af 2020’erne. 

TDC NET forventer ikke at udrulle fibernet til adresser, der i forvejen har fiberdækning, så målet vil 
være at udrulle fiber i områder, der ikke dækkes af andre fiberaktører både i Radius-området og i 
andre energiselskabers elforsyningsområder. 

Satsningen på fiber indebærer samtidig, at TDC NET i udgangspunktet kun i begrænset omfang vil 
foretage yderligere opgraderinger af kobbernettet fremadrettet, og at coax-udrulning heller ikke pri-
oriteres. 

TDC har blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen. 

 
25 TDC’s årsrapport 2019 – tallet indeholder også tv-tjenester leveret via andre teknologier. 
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Det kundevendte selskab Nuuday har et landsdækkende salg af tjenester til detailkunder på mobil-, 
fastnet-, tv- og bredbåndsmarkederne. Salgsenhederne i Nuuday, der sælger til bredbåndsdetailmar-
kedet, består af YouSee, Hiper og TDC Erhverv, hvor Hiper er en selvstændig juridisk enhed. Nuuday 
anvender først og fremmest TDC’s egne net, men er i stigende omfang begyndt at indgå aftaler med 
og tilbyde bredbånd på detailmarkedet via energi- og fibernetkoncernernes fibernet. TDC (Nuuday) 
har således indtil videre indgået aftaler med energi- og fibernetkoncernerne EWII, Norlys, Thy-Mors 
Energi, Fibia og Energi Fyn. Ud af disse aftaler er Nuuday pt. i drift på EWII’s fibernet samt på Eniig-
delen af Norlys’ fibernet. 

Det netværksfokuserede selskab TDC NET ejer, driver og anlægger TDC’s kobber-, coax-, fiber- og 
mobil-infrastrukturer samt sælger via forrentningsenheden Commercial & Partners (tidl. TDC Who-
lesale) engrosadgang til Nuuday og andre tredjeparter.  

Adgang til TDC’s fibernet er reguleret. Dog er denne regulering med den gældende 2017-afgørelse 
ophævet i 56 postnummerområder, hvor TDC’s tilstedeværelse er begrænset. I det omfang TDC har 
fiber i de 56 postnummerområder, kan engroskunderne fortsat få adgang, og der anvendes ifølge 
TDC samme priser og vilkår, som gælder for øvrige dele af TDC NET’s infrastruktur. I resten af landet 
kan selskaber leje sig ind på TDC’s fibernet til regulerede vilkår og priser med henblik på at kunne 
levere fx bredbåndsforbindelser til detailkunder. Det kan ske via adgang til rå fiber eller BSA.  

TDC’s coax-net er i dag åbent for eksternt tjenesteudbud gennem en kommerciel aftale, som TDC 
har forpligtet sig til at følge. Adgang til TDC’s coax-net sker via et BSA-produkt. I 2016 valgte TDC at 
omlægge nettet, så det blev muligt at tilbyde bredbåndsabonnementer uden samtidigt salg af tv-
abonnementer (data only) via TDC’s coax-net – en mulighed selskaber som fx Telia, Telenor, Kviknet 
og Fastspeed i dag benytter sig af. 

Foruden engrosaftalen mellem Nuuday og EWII har TDC NET og EWII indgået en outsourcingaftale, 
hvor TDC NET leverer og driver bredbåndstjenester og IT-systemer for EWII Fibernet, og EWII kan 
benytte TDC’s engrosplatform Columbine med henblik på tredjepartsadgang til EWII’s fibernet.  

  Markedsudvikling 
I Radius Elnet har 86 pct. adgang til coax- og/eller fibernet, og 7,2 pct. har adgang til mindst to 
infrastrukturer.26 Siden 2017 er andelen af husstande med adgang til mindst et højhastighedsnet 
steget 4,5 procentpoint. Dette fremgår af figur 86 herunder. Udviklingen skyldes, at der er sket en 
betydelig udvikling i dækningen med fibernet. I 2017 dækkede fibernet 29,4 pct. af husstandene, 
mens 42,2 pct. er dækket i 2020.  

Dækningen med coax-net er gået tilbage i samme periode, hvilket er forårsaget af, at der først og 
fremmest ikke sker aktiv udrulning af coax-net længere, mens det samlede antal husstande på del-
markedet er steget. Men der er også en række adresser, der ikke længere er angivet som dækket. 
Dette kan være forårsaget af, at foreninger er udgået af samarbejde med de større selskaber, og 

 
26 Defineret som adgang til min. 2 infrastrukturer fra forskellige selskaber 
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dermed ikke indgår i deres indberetning, og heller ikke har indberettet på egne vegne. Coax-net er 
dog fortsat den mest udbredte teknologi på delmarkedet, da det dækker 63,7 pct. af husstandene 
på delmarkedet mod fibernettenes 42,2 pct. 

Graden af parallel dækning er steget fra 3,7 pct. i 2017 til 7,2 pct. i 2020. Årsagen til den meget lave 
grad af parallel dækning skal findes i, at det er ét selskab, TDC, som står for begge de infrastrukturer, 
der er til stede i en betydelig grad. Paralleldækning beregnes ud fra antallet af konkurrerende infra-
strukturer, forstået som infrastrukturer med forskellige ejere. Således beregnes det ikke som parallel 
infrastruktur, når TDC er til stede på en husstand med både dets coax- og fibernet.  

TDC er det absolut største selskab på delmarkedet. TDC er til stede både med coax- og fibernet og 
dækker sammenlagt 78,1 pct. af adresserne. Som det fremgår af tabel 70 herunder, er TDC’s dæk-
ningsgrad faldet mellem 2017-20. Det skyldes dog ikke at selskabets infrastrukturer dækker færre 
husstande – i absolutte tal er dækningen steget i perioden 2017-20 – men at det samlede antal 
husstande på delmarkedet er steget mere.  

Coax-net er den mest anvendte teknologi på dette delmarked. Figur 87 herunder viser, at der i 2020 
blev afsat 315.885 engrosforbindelser på coax-net sammenlignet med 261.915 i 2017. På fibernet 
blev der afsat 147.287 forbindelser i 2020, hvilket er en stigning fra 92.411 i 2017.  

Figur 58: Dækning fordelt på teknologi, antal husstande med adgang til enten fibernet, coax-
net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 44: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
TDC 72,2% 72,4% 72,8% 70,4% 
Øvrige 13,7% 15,4% 18,3% 19,7% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Engrosafsætningen er steget hurtigere på fibernet, og som følge heraf er fordelingen også mere lige 
i 2020 end i 2017. I 2017 blev 73,9 pct. af engrosforbindelser afsat på coax-net, men i 2020 afsættes 
68,2 pct. af engrosforbindelser på coax-net. Dermed udgør engrosafsætningen på fibernet en større 
andel af den samlede afsætning i 2020, end den udgjorde i 2017.  

Afsætningen sker primært internt på både fiber- og coax-net og udgjorde i 2020 88,9 pct. af den 
samlede engrosafsætning på delmarkedet. Det er et fald fra 2018, hvor 94,7 pct. af engrosafsætnin-
gen skete internt.  

Den stigende grad af ekstern afsætning sker særligt på coax-net, hvor der er blevet afsat 24.452 flere 
engrosforbindelser eksternt i 2020, end i 2019.  

 

Figur 59: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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TDC er det største selskab på delmarkedet med en markedsandel på 77,9 pct. Næststørste selskab er 
Parknet med 7,3 pct. De øvrige ca. 15 selskaber har tilsammen en markedsandel på 14.8 pct. Dette 
fremgår af tabel 71 herunder. TDC’s markedsandel er faldet mellem 2017 og 2020. Det er dog ikke 
et udtryk for et fald i TDC’s engrosafsætning. Tværtimod er afsætningen steget i perioden, men det 
samlede marked er blot steget mere, hvilket betyder, at TDC’s markedsandel falder.  

Delmarkedet er kendetegnet ved, at der er ét selskab, som er betydeligt større end de resterende, og 
som er til stede med både fiber- og coax-infrastruktur. TDC dækker 70.4 pct. af husstandene med 
enten fibernet, coax-net eller begge, og har en markedsandel på 77,9 pct. Det er adskillige gange 
højere end de resterende selskaber tilsammen.  

I kraft af at TDC råder over både det største fibernet og det største coax-net, og må formodes at 
være det selskab, der vil udrulle fibernet i størst omfang fremadrettet, så forventes der ikke en større 

Figur 60: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
Note 1: Ekstern afsætning for 2017 kan ikke valideres, hvorfor denne ikke gennemgås.  
Note 2: En stor del af faldet i ekstern afsætning mellem 2018 og 2019 skyldes, at selskabet Hiper blev opkøbt af TDC. 

Tabel 45: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
TDC 80,5% 81,7% 80,5% 77,9% 
Parknet 7,3% 6,6% 7,1% 7,3% 
Øvrige 12,2% 11,7% 12,4% 14,8% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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vækst i graden af dækning med parallelle infrastrukturer, dvs. infrastruktur fra minimum to konkur-
rerende selskaber. Der vil med stor sandsynlighed være et stadigt stigende antal husstande, som vil 
have adgang til både coax- og fibernet, men det kan forventes, at det i overvejende grad vil være fra 
samme selskab – TDC. Der er sket en stigning i den eksterne afsætning på både fiber- og coax-net. 
Men som det fremgår af figur 88, så sker engrosafsætningen stadig i overvejende grad til egen de-
tailforretning.  

  SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at TDC har og inden for den nærmeste årrække vil have 
en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet Radius Elnet, idet: 

 TDC har en engrosmarkedsandel på knap 78 pct. på delmarkedet. 
 TDC er et vertikalt integreret selskab. 
 TDC kun har en lav ekstern afsætning. 
 TDC dækker ca. 70 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 7 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen til grund, at TDC er den absolut største udbyder af engros-
produkter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør knap 78 pct. af den samlede en-
grosafsætning på delmarkedet.  

TDC dækker i dag ca. 70 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. Graden 
af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 7 pct., mens dækning 
med tre infrastrukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervsstyrelsen vur-
derer, at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret 
konkurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

Trods opdelingen i Nuuday og TDC Net er TDC fortsat vertikalt integreret og er derfor aktør på både 
engros- og detailmarkedet. TDC’s kunder på engrosmarkedet er således samtidig TDC’s konkurrenter 
på detailmarkedet. Da TDC råder over den eneste højhastighedsinfrastruktur til en betydelig andel af 
husstandene i området, har TDC således både mulighed for og incitament til at tilbyde priser og 
vilkår, der skævvrider konkurrencen på detailmarkedet til selskabets egen fordel. 

Som følge af den vertikale markedsstruktur er der derfor risiko for, at TDC presser de konkurrerende 
tjenesteudbydere ud af detailmarkedet ved at sætte prisen på højkapacitetsinfrastruktur (engrospri-
sen) og prisen på højkapacitetsabonnementer (detailprisen) med en for lille eller negativ margin.  

Erhvervsstyrelsen anerkender, at opdelingen i TDC Net og Nuuday isoleret set er positivt for konkur-
rencen, men finder, at det ikke er tilstrækkeligt til at fjerne risikoen for, at TDC kan udnytte sin tilste-
deværelse på både engros- og detailmarkedet. 

I kraft af at langt størsteparten af TDC’s engrosafsætning sker internt, er afsætningen til engroskun-
derne begrænset i forhold til TDC’s samlede afsætning. TDC’s engroskunderne har således ingen 
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modstående købermagt i forhandlingerne med TDC, som eksempelvis kunne gøre dem i stand til at 
påvirke engrospriserne.   

TDC er desuden til stede på flere delmarkeder og på forskellige infrastrukturer og har en stor kunde-
masse. Det giver TDC en række fordele i forhold til selskabets konkurrenter. TDC kan med selskabets 
store kundemasse opnå betydelige stordriftsfordele, da selskabets enhedsomkostninger er lavere 
end konkurrenternes. Samtidig betyder TDC’s tilstedeværelse bredt i værdikæden og på flere plat-
forme, at TDC har mulighed for at skabe attraktive kombinationsprodukter, herunder på tværs af 
platformene. TDC’s fibernet er i dag åbent på regulerede vilkår og selskabets coax-net er åbent for 
eksternt tjenesteudbud gennem en kommerciel aftale, som selskabet har forpligtet sig til at følge.  
Åbne net giver andre udbydere mulighed for at sælge bredbåndsabonnementer til detailkunderne 
på delmarkedet og kan derfor potentielt være medvirkende til at forbedre konkurrenceforholdene 
på detailmarkedet.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at TDC’s position på delmarkedet gør selskabet i stand 
til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at TDC derfor vil kunne agere på en måde, der 
er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efterspørgsel efter 
højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på detailmarkedet, 
at engroskunderne har en reel adgang til selskabets højkapacitetsinfrastrukturer, da tjenestebaseret 
konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor TDC som SMP-udbyder på delmarkedet Radius Elnet. 
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 RAH Net 
Delmarked RAH Net udgøres af to elforsyningsområder – RAH Net (den vestjyske del) og Videbæk 
Elnet. Delmarkedet omfatter 32.600 husstande i Ringkøbing omegn. Figuren herunder viser Delmar-
ked RAH Net markeret med gul. 

Figur 61: Delmarked RAH Net 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er 11 selskaber, heraf to foreninger, som afsætter bredbåndsabonnementer på delmarkedet. RAH 
Fiberbredbånd er det selskab, der har den højeste markedsandel med 61,3 pct. af detailmarkedet, jf. 
tabel 72. Det næststørste selskab på delmarkedet er Skjern Bredbånd med en detailmarkedsandel på 
15,6 pct. Herefter kommer TDC med en detailmarkedsandel på 12 pct. og Videbæk-Net med 7,7 pct. 
Øvrige selskaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 4,4 pct. 
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Der er kun sket marginale ændringer i detailmarkedsandelene mellem 2019 og 2020 og derfor er 
koncentrationsindekset også nogenlunde uændret. RAH Fiberbredbånd har øget sin markedsandel 
med 0,6 procentpoint og HHI-værdien er derved steget fra 4.188 til 4.203.  

En så høj grad af koncentration indikerer, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence på detail-
markedet. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal derfor undersøges.  

 Regional udbyder på markedet – RAH Fiberbredbånd 
RAH Fiberbredbånd er ejet af hhv. Norlys Tele Service A/S, RAH Holding A/S, som er ejet af det 
vestjyske andelsselskab Ringkøbing Amts Højspændings- forsyning a.m.b.a., samt Thy-Mors Energi 
Fibernet A/S. Norlys står for driften af RAH Fiberbredbånds fibernet.  

RAH Fiberbredbånd udruller hovedsageligt fibernet inden for RAHs oprindelige elforsyningsom-
råde27, som sammen med elforsyningsområdet Videbæk Elnet udgør det geografiske delmarked RAH 
Net. RAH Fiberbredbånds fiberinfrastruktur dækker 56,2 pct. af det geografiske delmarked RAH Net, 
som dækker omkring 32.600 husstande. 

Selskabet har desuden i mindre grad foretaget udrulninger af fibernet i områder, der grænser op til 
det geografiske delmarked RAH Net. Disse udrulninger er efter styrelsens vurdering kun sket i for-
bindelse med udrulninger inden for nærværende geografiske delmarked. 

RAH Fiberbredbånds fibernet er baseret på PON-teknologi. 

Ved udrulning af fibernet til nye områder har RAH Fiberbredbånd et penetrationskrav på 30, 40 eller 
50 pct. samt et krav om udsigt til et positivt ”cash flow” i den konkrete business case for det givne 
område inden for 20 år. Det konkrete tilslutningskrav afhænger af de omkostninger, selskabet har 
ved at udrulle fibernet i det givne område. Når RAH Fiberbredbånd har identificeret den tilstrækkelige 
tilslutning, udruller selskabet fiberinfrastruktur, uanset om der i forvejen findes højkapacitetsinfra-
struktur i form af fiber- eller coax-net i det givne område. Selskabet tilbyder også produkter til kol-
lektivt organiserede kunder som antenne-, bolig- og ejerforeninger. RAH Fiberbredbånds udrulning 

 
27 MES’ og RAHs elnetselskaber fusionerede i 2017. MES’ og RAHs oprindelige elforsyningsområder hører således i dag 
under elnetselskabet RAH Net A/S. 

Tabel 46: Detailmarkedsandele for delmarked RAH Net 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
RAH Fiberbredbånd 60,7% 61,3% 
Skjern Bredbånd 16,3% 15,6% 
TDC 13,2% 12,0% 
Videbæk-Net 8,0% 7,7% 
Øvrige 1,8% 4,4% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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til sådanne områder afhænger af den konkrete business case, samt om selskabet fx kan forvente en 
høj andel af aktive husstande i det givne område. 

RAH Fiberbredbånd har blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen. 

RAH Fiberbredbånd overgår til alene at have aktiviteter på engrosmarkedet. I en pressemeddelelse 
den 25. november 2020 oplyste selskabet således, at det havde solgt sine 11.000 fiberkunder til Stofa 
Fiber, der er ejet af Norlys.28 Dette frasalg er endnu så nyt, at det ikke er reflekteret i analysens op-
gørelse af detailmarkedsandele.  

Udover kun at have aktiviteter på engrosmarkedet er RAH Fiberbredbånd heller ikke kontrolleret af 
en aktionær med aktiviteter på relevante detailmarkeder.  

RAH Fiberbredbånd har desuden oplyst, at det er i gang med at forberede en generel åbning for 
engroskunder i efteråret 2021. Som led i denne proces offentliggjorde OpenNet og RAH den 24. 
november 2020, at de har indgået en aftale om åbning af RAH Fiberbredbånds net for tjenesteudby-
dere via OpenNet. RAH Fiberbredbånd har dog videre oplyst, at det først skal have den tekniske 
løsning på plads til at kunne håndtere flere engroskunder i deres net på én gang. Frem til den gene-
relle åbning i efteråret 2021 vil det derfor alene være Norlys’ forskellige tjenesteudbydere, der vil 
have kunder på nettet.  

RAH Fiberbredbånd forventer primært at udbyde fiber-BSA som engrosadgangsprodukt, jf. at sel-
skabet anvender engrosplatformen OpenNet. 

  Markedsudvikling 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at de historiske dækningstal for 2017 på dette delmarked er for upræcise. 
Data vurderes for mangelfuld, da der mangler indberetning fra et større selskab. Derfor gennemgås 
kun dækningstal for perioden 2018-20.  

På delmarkedet RAH Net har 83,7 pct. af husstandene adgang til enten coax- eller fibernet i 2020. 
60,9 pct. af husstandene er dækket med fibernet, mens 33,8 pct. er dækket med coax-net. Det er dog 
kun 11,5 pct. af husstandene, der har adgang til både fiber- og coax-net. Andelen af husstande med 
adgang til enten fiber- eller coax-net er steget med 6 procentpoint mellem 2018-20 som følge af 
nyudrullet fibernet. Dog har udrulningen ikke resulteret i en betydelig stigning i graden af parallel 
infrastruktur, som kun er steget med 1,2 procentpoint. Udrulningen af fibernet er således primært 
sket til adresser, der ikke i forvejen har været dækket med enten coax- eller fibernet.  

 
28 https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/stofa-fiber-kober-rah-fiberbredbands-kunder?publisherId=13560163&relea-
seId=13605046 
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Tabel 73 herunder viser, hvilke selskaber der har infrastruktur på delmarkedet. RAH Fiberbredbånd 
er delmarkedets største selskab målt på dækning. Selskabet dækker i 2020 56,2 pct. af husstandene 
i området. Selskabets fibernet udgør 92,3 pct. af den samlede dækning med fibernet på delmarkedet. 
De resterende 7,7 pct. udgøres af mindre udrulninger fra selskaber, fra de geografisk tilstødende 
delmarkeder. Det næststørste selskab er TDC, som dækker 16,8 pct. af husstandene. Selskabets coax-
net udgør 47,3 pct. af den samlede dækning med coax-net. De to sidste selskaber, Skjern Bredbånd 
og Videbæk-Net (begge foreninger), udgør de resterende 52,7 pct. af den samlede dækning med 
coax-net.  

Da der ikke er foretaget ny udrulning af coax-net på delmarkedet, er dækningen for TDC, Skjern 
Bredbånd og Videbæk-Net forholdsvis stabil. RAH Fiberbredbånds fiberdækning er steget med 6 
procentpoint.  

Engrosafsætningen på fibernet er steget betydeligt og er næsten fordoblet idet der i 2017 blev der 
afsat 5.101 engrosforbindelser på fibernet, mens der i 2020 er blevet afsat 9.545 engrosforbindelser. 
Afsætningen på coax-net faldt fra 2017-18, men har derefter været svagt stigende. Samlet set er der 
sket et mindre fald i coax-afsætningen i perioden.  

Figur 62: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 47: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2018 2019 2020 
RAH Fiberbredbånd 50,2% 57,4% 56,2% 
TDC 15,9% 15,9% 16,8% 
Skjern Bredbånd 11,3% 11,4% 11,5% 
Videbæk-Net 6,3% 6,3% 6,4% 
Øvrige 4,2% 4,2% 4,3% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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I 2017 var 46,7 pct. af engrosforbindelserne afsat på fibernet, men som følge af stigningen i afsætning 
på fibernet og faldet i afsætningen på coax-net, er det nu 62,5 pct. af engrosforbindelserne, der 
afsættes på fibernet.   

Engrosforbindelser afsættes i dag primært internt i selskaberne. Som det kan ses i figur 92 nedenfor, 
er det kun hhv. 77 engrosforbindelser på fibernet og 317 engrosforbindelser på coax-net, som er 
afsat eksternt, sammenlignet med hhv. 9.468 på fibernet og 5.404 på coax-net, som er afsat internt. 
Den interne afsætning udgør altså 97,4 pct. af den samlede engrosafsætning på delmarkedet. Som 
beskrevet har RAH Fiberbredbånd solgt sine detailkunder til Norlys med virkning fra 2021, hvorefter 
en betydelig del af fiberforbindelserne på delmarkedet vil være eksternt afsatte. 

Figur 63: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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TDC’s coax-net er pt. den eneste infrastruktur på delmarkedet, som er åben for eksternt tjenesteud-
bud, men dette vil ændre sig i 2021, når RAH Fiberbredbånds salg af sine detailkunder bliver effek-
tueret.  

RAH Fiberbredbånd er delmarkedets største selskab målt på afsætning med en markedsandel på 61,3 
pct. Det næststørste selskab er Skjern Bredbånd med en markedsandel på 15,6 pct. Tredjestørste er 
TDC med 14,1 pct., og fjerdestørste er Videbæk-Net med 7,7 pct.   

RAH Fiberbredbånd er betydeligt større end de øvrige selskaber, og selskabets markedsandel er hø-
jere end de andre selskabers tilsammen. RAH er ligeledes det eneste selskab, der har oplevet en 
stigning i selskabets markedsandel mellem 2017-20. RAH’s markedsandel er steget med 27,2 pro-
centpoint mellem 2017-20.  

Figur 64: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 48: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
RAH Fiberbredbånd 34,1% 51,1% 57,3% 61,3% 
TDC 23,8% 14,1% 15,3% 14,1% 
Skjern Bredbånd 20,0% 16,9% 15,4% 15,6% 
Videbæk-Net 9,7% 8,2% 7,6% 7,7% 
Øvrige 12,4% 14,9% 4,4% 1,3% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Delmarkedet er kendetegnet ved, at der er ét selskab, som er betydeligt større end de resterende. 
RAH Fiberbredbånds fibernet dækker flere husstande end de resterende selskabers net tilsammen. 
Der sker fortsat udrulning med fibernet på delmarkedet primært foretaget af RAH Fiberbredbånd. 
Men der er en meget lav grad af parallel infrastruktur, og i kraft af at kun 34 pct. af husstandene er 
dækket med coax-net, er det uvist, i hvilken grad der kommer til at være parallel infrastruktur. En-
grosafsætningen sker primært internt – over 97 pct. af den samlede engrosafsætning er pt. afsat 
internt, herunder hele det største selskab, RAH Fiberbredbånds, engrosafsætning.  

  SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at RAH Fiberbredbånd har og inden for den nærmeste 
årrække vil have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet RAH Net, idet: 

 RAH Fiberbredbånd har en engrosmarkedsandel på ca. 61 pct. på delmarkedet. 
 RAH Fiberbredbånd dækker ca. 56 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er ca. 12 pct.  
 Bredbåndstjenester på RAH Fiberbredbånds fibernet afsættes på nuværende tidspunkt alene af én tje-

nesteudbyder. 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at RAH Fiberbredbånd har mulighed for at udnytte sin markedsposition 
til skade for konkurrenceforholdene på detailmarkedet.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at RAH Fiberbredbånd er den absolut største 
udbyder af engrosprodukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør ca. 61 pct. af 
den samlede engrosafsætning på delmarkedet. RAH Fiberbredbånds engrosmarkedsandel er steget 
betydeligt mellem 2017-2020.  

Derudover dækker RAH Fiberbredbånd i dag ca. 56 pct. af husstandene på delmarkedet med højka-
pacitetsinfrastruktur og råder over stort set hele fibernettet på delmarkedet. Graden af parallel dæk-
ning med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 12 pct., mens dækning med tre infra-
strukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervsstyrelsen vurderer, at den 
parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret konkurrence 
alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

RAH Fiberbredbånd er snart kun aktive på engrosmarkedet, da selskabet har frasolgt sine detailkun-
der til Norlys. Det er derfor Norlys’ forskellige tjenesteudbydere, der for nuværende vil kunne have 
kunder på nettet. RAH Fiberbredbånd har dog oplyst, at selskabet arbejder på at få flere tjenesteud-
bydere i nettet gennem en generel åbning for engroskunder.  

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at RAH Fiberbredbånds position på delmarkedet gør 
selskabet i stand til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at RAH Fiberbredbånd derfor 
har mulighed for at agere på en måde, der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarke-
det, jf. afsnit 4.2 i analyseudkastet af 8. juli 2020.  
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Med en stigende efterspørgsel efter højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende 
for konkurrencen på detailmarkedet, at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfra-
strukturen, da tjenestebaseret konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked 
med begrænset parallel dækning og høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor RAH Fiberbredbånd som SMP-udbyder på delmarkedet RAH Net. 

Afslutningsvis bemærkes, at RAH Fiberbredbånds forretningsmodel vil indgå i den proportionalitets-
vurdering, som Erhvervsstyrelsen foretager, når der pålægges forpligtigelser.  

Baseret på de oplysninger Erhvervsstyrelsen har modtaget, lægger styrelsen til grund, at RAH Fiber-
bredbånd har afviklet sine aktiviteter på detailmarkedet og heller ikke er kontrolleret af en virksom-
hed, som er aktive på detailmarkedet, og endvidere ikke er forpligtet til at handle med en enkelt 
selvstændig udbyder senere i forsyningskæden, som følge af en eksklusivaftale eller en aftale, som i 
realiteten udgør en eksklusivaftale. Ud fra disse oplysninger vil selskabet i telelovens forstand være 
et rent engrosselskab, jf. forslag til teleloven § 47b.  
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 Ravdex 
Delmarked Ravdex udgøres af ét elforsyningsområde – Ravdex. Delmarkedet omfatter ca. 15.000 
husstande på Nordfyn. Figuren herunder viser Delmarked Ravdex markeret med gul. 

Figur 65: Delmarked Ravdex 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er fire selskaber, som afsætter bredbåndsabonnementer på delmarkedet. nef Fiber er det selskab, 
der har den højeste markedsandel med 46,2 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 75. Det næststørste sel-
skab på delmarkedet er Norlys med en detailmarkedsandel på 36,2 pct. Herefter kommer TDC med 
en detailmarkedsandel på 13,6 pct. Øvrige selskaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 4 pct. 
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Mens Norlys og TDC har mistet markedsandele mellem 2019 og 2020, så har nef Fiber øget selskabets 
markedsandel – fra 44,9 pct. i 2019, til 46,2 pct. De øvrige aktører har ligeledes øget deres samlede 
markedsandel fra 3,1 pct. til 4 pct.  

Der er fortsat et selskab, som har en høj (og stigende) markedsandel, og HHI-værdien er steget mar-
ginalt fra 3.619 til 3.632. En så høj grad af koncentration indikerer, at der ikke er tilstrækkelig konkur-
rence på detailmarkedet. Konkurrenceforholdene på engrosmarkedet skal derfor undersøges.  

 Regional udbyder på markedet – nef Fiber 
nef Fiber er ejet af nef Fonden, som også driver elnets- og elhandelsvirksomhed på Nordøstfyn.  

nef Fiber ejer og udruller hovedsageligt fibernet i nef Fondens elforsyningsområde på Nordøstfyn 
(Ravdex A/S), der alene udgør det geografiske delmarked Ravdex. nef Fibers fiberinfrastruktur dækker 
56,6 pct. af det geografiske delmarked Ravdex, som har en størrelse på omkring 15.000 husstande.  

nef Fiber har desuden foretaget udrulninger af fibernet i områder, der ligger i geografisk forlængelse 
af ovenstående dækningsområde. Yderligere udrulninger efter denne strategi begrænses ifølge sel-
skabet af, at der allerede er - eller er ved at blive - etableret fibernet af andre selskaber i disse områ-
der. 

nef Fibers fibernet er opbygget efter en punkt-til-punkt-struktur. 

nef Fiber udruller udelukkende fibernet i områder på Nordøstfyn, hvor selskabet på forhånd identifi-
cerer en tilstrækkelig mængde tilkendegivelser om tilslutning. Den tilstrækkelige tilslutningsprocent 
varierer ifølge selskabet med business casen for hvert enkelt område. nef fiber har ingen prioriteret 
rækkefølge for udrulningen af selskabets fiberinfrastruktur. Det er således den identificerede inte-
resse i de enkelte områder, der er afgørende for selskabets udrulningsplaner. Denne udrulningsstra-
tegi indebærer, at nef Fiber ikke undlader at udrulle fibernet i områder med eksisterende højkapaci-
tetsinfrastruktur, så længe selskabet identificerer den tilstrækkelige interesse i disse områder. Nef 
fonden har heller ikke en fastlagt strategi i forhold til udrulning hos kollektivt organiserede kunder i 
form af eksempelvis antenne-, bolig- eller ejerforeninger. Selskabets tilgang til denne type kunder 
afhænger således af den konkrete sag. 

nef Fiber har blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen.  

Tabel 49: Detailmarkedsandele for delmarked Ravdex Net 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
nef Fiber 44,9% 46,2% 
Norlys 37,0% 36,2% 
TDC 15,0% 13,6% 
Øvrige 3,1% 4,0% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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nef Fiber udbyder produkter på detailmarkedet gennem Waoo-brandet. Det er nef Fiber, der har 
aftaleforholdet med detailkunderne, og selskabet er således et vertikalt integreret selskab, der både 
er til stede på detailmarkedet og engrosmarkedet for salg af bredbåndsforbindelser. Selskabet er 
udelukkende detailudbyder på eget fibernet. Nef Fiber er p.t. eneste detailudbyder på selskabets 
fibernet. 

nef Fiber har ifølge Erhvervsstyrelsens seneste oplysninger pt. ingen konkrete planer om en åbning 
af selskabets fibernet for eksterne tjenesteudbydere. Dette skyldes ifølge nef Fiber, at selskabet af-
venter en fælles branchestandard for de it-mæssige grænseflader, der er nødvendige for at facilitere 
en engrosadgang for eksterne tjenesteudbydere på fiberudbydernes net. Selskabet anfører, at det 
grundet sin størrelse er afhængigt af sådanne standarder, hvis engrosadgangen ikke skal blive for 
ressourcekrævende. Dette gælder ifølge nef Fiber også for de mindre tjenesteudbydere. nef Fiber 
estimerer ifølge Erhvervsstyrelsens oplysninger, at der vil gå omkring 18 måneder fra, at en sådan 
fælles standard er på plads, til eksterne tjenesteudbydere er i drift på selskabets fibernet. nef Fiber 
forventer at udbyde engrosproduktet fiber-BSA, mens selskabet også er åbent over for at udbyde et 
gensalgsprodukt samt rå fiber, når selskabets fibernet på længere sigt bliver åbnet for eksterne ak-
tører. 

  Markedsudvikling 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at de historiske afsætningstal for årene 2017-18 på dette delmarked er 
for upræcise. Årsagen er, at data ikke kan afgrænses præcist nok i forhold til elforsyningsområdet, 
da der medtages for stor en andel af afsætning, der reelt ligger uden for elforsyningsområdet. Tallene 
er derfor udeladt, og i stedet anvendes kun afsætningsdata for årene 2019-20. Erhvervsstyrelsen er 
opmærksom på en uregelmæssighed i dækningsdata for årene 2017 og 2019 i forhold til årene 2018 
og 2020. Det vedrører dækningsdata for coax-net i forbindelse med foreningssamarbejde. Dette re-
sulterer i, at dækningsgraden både samlet, og for det enkelte selskab påvirkes og varierer. Erhvervs-
styrelsen har konkluderet, at data for 2018 og 2020 (modsat markedsanalyseudkastet fra juli 2020) 
viser den korrekte dækning for coax-net. Data for afsætning er ikke påvirket af uregelmæssigheden. 

I Ravdex har 93,9 pct. af husstandene adgang til coax- og/eller fiberinfrastruktur, hvor 28,5 pct. har 
adgang til begge. Som det fremgår af figur 94 herunder, er dækningen med fibernet steget med 4,4 
procentpoint i perioden fra 52,6 pct. til 57,1 pct. Dækningen med coax-net set ud fra 2018/2020 
niveau er stabil.  
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Graden af parallel er steget marginalt med 0,5 procentpoint mellem 2018 og 2020, fra 28,0 til 28,5 
pct. 

Det største selskab på delmarkedet målt på dækning, er nef Fiber, som dækker 56,6 pct. af husstan-
dene med fibernet i 2020. Selskabets fibernet udgør 92,7 pct. af fiberinfrastrukturen på delmarkedet. 
Det næststørste selskab er Norlys, som dækker 41 pct. af husstandene med coax-net. Tredjestørste 
selskab er TDC, som dækker 15,1 pct. af husstandene hovedsageligt med coax-net og i mindre grad 
fibernet. Fjerdestørste er Glentevejs Antennelaug, som dækker 8,8 pct. med coax-net.  

Figur 95 herunder viser engrosafsætningen fordelt på fiber- og coaxinfrastruktur for 2019-2020. Der 
er sket en positiv udvikling i engrosafsætningen på både coax- og fibernet, men i varierende grad. 
På coax-net er engrosafsætningen steget fra 4.204 til 4.390, en udvikling på 4,4 pct., mens engrosaf-
sætningen på fibernet er steget fra 3.865 til 4.252 afsatte engrosforbindelser. Det svarer til en udvik-
ling på 10 pct. Engrosafsætningen på coax-net er stadig større end på fibernet, men som følge af 
den større udvikling på fibernet, så er fordelingen næsten lige i 2020 – 49,2 pct. af engrosforbindel-
serne afsættes nu på fibernet, mod 47,9 pct. i 2019.  

 

Figur 66: Dækning fordelt på teknologi, andel af husstande med adgang til enten fibernet, 
coax-net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 50: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
nef Fiber 52,6% 55,0% 55,3% 56,6% 
Norlys 29,7% 40,8% 29,8% 41,0% 
TDC 14,5% 14,9% 14,9% 15,1% 
GLENTEVEJS ANTENNELAUG 8,9% 8,9% 8,8% 8,8% 
Øvrige 3,2% 3,3% 3,9% 4,2% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Næsten hele den samlede engrosafsætning afsættes internt til egen tjenesteudbyder jf. figur 96 her-
under. 99,1 pct. af engrosafsætningen på fibernet og 97,6 pct. af engrosafsætningen på coax-net sker 
internt til egen tjenesteudbyder. Dermed er det kun 1,7 pct. af den samlede engrosafsætning, der 
afsættes til eksterne tjenesteudbydere. Der er ikke sket nogen betydelig udvikling mellem 2019-2020.  

 

Figur 67: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber og coax 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Tabel 77 nedenfor viser markedsandelene for selskaberne på delmarkedet. Det største selskab på 
delmarkedet målt på afsætning er nef Fiber med en markedsandel på 46,6 pct. Næststørste selskab 
er Norlys med en markedsandel på 36,5 pct. Det tredjestørste er TDC med en markedsandel på 14,8 
pct., mens de øvrige aktører tilsammen udgør 2,1 pct. nef Fiber er det eneste selskab der har haft en 
positiv udvikling i selskabets markedsandel mellem 2019 og 2020, foruden en marginal samlet stig-
ning for gruppen af øvrige aktører på 0,1 pct.  

nef Fiber står for den overvejende del af fibernet på delmarkedet, mens de resterende selskaber med 
betydelig tilstedeværelse langt overvejende er til stede med coax-net. Der afsættes marginalt flere 
engrosforbindelser på coax-net end på fibernet. Engrosafsætningen på fibernet varetages næsten 
alene af nef Fiber, mens engrosafsætningen coax-net varetages af flere selskaber.  

Figur 68: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 

Tabel 51: Markedsandele 

Selskab 2019 2020 
nef Fiber 45,3% 46,6% 
Norlys 37,0% 36,5% 
TDC 15,7% 14,8% 
Øvrige 2,0% 2,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Engrosafsætningen sker næsten udelukkende internt til egen detailforretning. Det er kun TDC’s coax-
net, der er åbent for eksternt tjenesteudbud.29 Da denne infrastruktur kun dækker ca. 15 pct. af hus-
standene, må det forventes, at den eksterne engrosafsætning vil være betydeligt mindre end den 
interne, så længe at andre infrastrukturer ikke er åbne for eksternt tjenesteudbud.  

  SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at nef Fiber har og inden for den nærmeste årrække vil 
have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet Ravdex, idet: 

 nef Fiber har en engrosmarkedsandel på ca. 47 pct. på delmarkedet. 
 nef Fiber er et vertikalt integreret selskab. 
 nef Fiber alene har intern afsætning. 
 nef Fiber dækker ca. 57 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 28 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at nef Fiber er den største udbyder af engrospro-
dukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2019 udgør 46 pct. af den samlede engrosafsæt-
ning på delmarkedet. Selskabets markedsandel er steget mellem 2019 og 2020. nef Fibers engrosaf-
sætning sker udelukkende internt til egen detailforretning. 

nef Fiber dækker i dag ca. 57 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
Graden af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer er på delmarkedet ca. 28 pct., mens 
dækning med tre infrastrukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervssty-
relsen vurderer, at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infra-
strukturbaseret konkurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 
5.1.3. 

nef Fiber er vertikalt integreret og er derfor aktør på både engros- og detailmarkedet. Nef Fiber har 
på nuværende tidspunkt ikke udmeldt planer for åbning af deres fibernet, som vil give andre udby-
dere mulighed for at sælge bredbåndsabonnementer til detailkunderne på delmarkedet.  

Erhvervsstyrelsen erkender samtidig, at der i et lille net som nef’s kan være begrænset interesse fra 
tjenesteudbydere i at få adgang til de tilsluttede detailkunder. Det skyldes, at der, uanset at netejer 
har gennemført de nødvendige foranstaltninger for at kunne håndtere flere tjenesteudbydere i net-
tet, stadig vil være omkostninger forbundet med at tilslutte sig nettet. Disse omkostninger kan for-
deles ud på et begrænset antal detailkunder. 

Da der er et vist ressourceforbrug for tjenesteudbyderne forbundet med at indgå aftaler og blive 
idriftsat i de enkelte fibernet, er det styrelsens vurdering, at netejere, der har en lille absolut størrelse 
ikke vil være førsteprioritet at få adgang til, men at dette billede kan ændre sig, da flere 

 
29 Dog kun på adresser hvor TDC selv råder over coax-nettet.  
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tjenesteudbydere har en ambition om at kunne tilbyde højkapacitetsbredbånd i hele landet, såfremt 
adgang tilbydes via en standardiseret grænseflade. 

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at nef Fibers position på delmarkedet gør selskabet i 
stand til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at nef Fiber derfor vil kunne agere på en 
måde, der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efterspørg-
sel efter højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på detail-
markedet, at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfrastrukturen, da tjenestebaseret 
konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor nef Fiber som SMP-udbyder på delmarkedet Ravdex. 

Afslutningsvis bemærkes, at nef Fibers absolutte størrelse er et forhold, der vil indgå i den proporti-
onalitetsvurdering, som Erhvervsstyrelsen foretager, når der pålægges forpligtigelser. nef Fibernet er 
alene til stede på delmarkedet Ravdex, som dækker ca. 14.500 husstande.  
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 Thy-Mors Energi Elnet 
Delmarked Thy-Mors Energi Elnet udgøres af to elforsyningsområder – Thy-Mors Energi Elnet og 
Hurup Elværk. Delmarkedet omfatter 40.300 husstande i Thy omegn og på Mors. Figuren herunder 
viser Delmarked Thy-Mors Energi Elnet markeret med gul. 

Figur 69: Delmarked Thy-Mors Energi Elnet 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er otte selskaber, som afsætter bredbåndsabonnementer på delmarkedet. Altibox er det selskab, 
der har den højeste markedsandel med 82,7 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 78. Altibox leverer detail-
produkter via Thy-Mors Energi Fibernet. Det næststørste selskab på delmarkedet er TDC med en 
detailmarkedsandel på 11,9 pct. Øvrige selskaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 5,4 pct. 
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Altibox’s detailmarkedsandel er mellem 2019 og 2020 steget marginalt på 0,3 procentpoint, men fra 
et i forvejen højt niveau og er således på 82,7 pct. i 2020. TDC’s markedsandel er faldet med 2,5 
procentpoint, samtidig med at øvrige selskaber oplever en fremgang. Disse mindre bevægelser har 
ikke haft nogen stor betydning for HHI-værdien, der er faldet marginalt fra 7.003 til 6.980. HHI-vær-
dien indikerer stadig en meget høj grad af koncentration og dermed, at der ikke er tilstrækkelig 
effektiv konkurrence på detailmarkedet på delmarkedet Thy-Mors Energi Elnet. Konkurrenceforhol-
dene på engrosniveau skal derfor undersøges. 

  Regional udbyder på markedet – Thy-Mors Energi Fibernet 
Energi- og fibernetkoncernen Thy-Mors Energi ejer fibernet gennem selskabet Thy-Mors Energi Fi-
bernet A/S. Thy-Mors Energi Fibernet er ejet af Thy-Mors Energi Holding A/S, som ejes af selskabet 
Thy-Mors Energi a.m.b.a. 

Thy-Mors Energi Fibernet har desuden en ejerandel i fibernetejeren RAH Fiberbredbånd. 

Thy-Mors Energi Fibernet ejer og udruller fibernet i Thy-Mors Energis elforsyningsområde (Thy-Mors 
Energi Elnet), som sammen med Hurup Elværks elforsyningsområde udgør det geografiske delmar-
ked Thy-Mors Energi Elnet. Thy-Mors Energis fiberinfrastruktur dækker 86,8 pct. af det geografiske 
delmarked Thy-Mors Energi Elnet, som har en størrelse på omkring 40.300 husstande. 

Thy-Mors Energis fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur.  

Thy-Mors Energi har forpligtet sig til at tilbyde fibernet til alle andelshavere i selskabets elforsynings-
område inden udgangen af 2020. Thy-Mors Energi udruller således ikke fibernet i forsyningsområdet 
med krav om en bestemt tilslutningsprocent, og alle husstande i forsyningsområdet vil derfor ifølge 
selskabet have adgang til fibernet inden udgangen af 2020. Selskabets udrulningsstrategi forholder 
sig dermed heller ikke til, hvorvidt der i givne områder allerede eksisterer højhastighedsinfrastruktur, 
om end etableringen af fibernet til kollektivt organiserede kunder i form af fx boligforeninger kun 
sker efter tilladelse fra disse foreninger. Ved udgangen af 2019 var hele Morsø Kommune dækket af 
Thy-Mors Energis fiberinfrastruktur, og der resterer således alene områder i Thisted Kommune, som 
ifølge selskabet vil blive dækket i løbet af 2020. 

Thy-Mors Energi er ikke selv aktiv på detailmarkedet og leverer således ikke selv produkter til detail-
kunderne på selskabets fibernet. Selskabet Altibox er engroskunde hos Thy-Mors Energi og leverer 
produkter på detailmarkedet via Thy-Mors Energis fiberinfrastruktur.  

Tabel 52: Detailmarkedsandele for delmarked Thy-Mors Energi Elnet 2019-20 

Selskab 2019 2020 
Altibox 82,4% 82,7% 
TDC 14,4% 11,9% 
Øvrige 3,2% 5,4% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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Thy-Mors Energi har hidtil alene afsat engrosprodukter til et selskab, Altibox, men i 2019 indgik Thy-
Mors Energi en aftale med engrosplatformen OpenNet i forlængelse af Thy-Mors Energis ønske om 
at foretage en kommerciel åbning af selskabets fibernet. Selskabet indgik i denne forbindelse også 
en aftale med Eniig Fiber (nu Norlys) med det formål at gøre Thy-Mors Energis fibernet klar til åbnin-
gen for andre tjenesteudbydere udover Altibox. Eniig Fiber (nu Norlys) står jævnfør aftalen for at 
bygge en aktiv platform, som kan levere BSA-produkter på Thy-Mors Energis fiberinfrastruktur. Eniig 
Fiber (nu Norlys) vil ifølge denne aftale også stå for driften og overvågningen af denne platform.  

Thy-Mors Energi indgik i forlængelse heraf selskabets første tjenesteudbyderaftale i maj 2020, hvor 
selskabet indgik en aftale med Telenor, der giver Telenor adgang til at levere produkter via Thy-Mors 
Energis fibernet som det første selskab udover Altibox. Det forventes, at de første Telenor-kunder 
tilsluttes Thy-Mors Energis fibernet inden udgangen af 2020. Siden har Thy-Mors Energi Fibernet 
også indgået aftaler med Nuuday, Kviknet og BOLIG-NET om adgang til Thy-Mors Energis fibernet. 
Aftalen med Nuuday medfører, at Hipers produkter bliver tilgængelige på Thy-Mors Energis fibernet 
i løbet af 2021, mens produkter fra YouSee og TDC Erhverv vil følge herefter. Aftalerne med Kviknet 
og BOLIG-NET forventes ligeledes at være i drift i løbet af 2021. 

Thy-Mors Energi Fibernets nye platform er baseret på PON-teknologi. Dette vil dog ikke ændre på 
den grundlæggende punkt-til-punkt-struktur, som selve Thy-Mors Energis fibernet er opbygget ef-
ter. Thy-Mors Energi har i forvejen leveret rå fiber, og ovenstående aftaler medfører således, at fiber-
BSA tilføjes til Thy-Mors Energis portefølje af engrosprodukter. Thy-Mors Energi Fibernet har tidligere 
oplyst om, at selskabet vil tilbyde diverse SLA-, multicast- og QoS-produkter i forbindelse med BSA-
produktet. Thy-Mors Energi har derudover oplyst, at selskabet har som mål at opnå aftaler med alle 
tjenesteudbydere, der indgår aftale med OpenNet.  

  Markedsudvikling 
Thy-Mors Energi Elnet omfatter 40.300 husstande og delmarkedet udgøres af to elforsyningsområder 
– Thy-Mors Energi Elnet A/S og Hurup Elværk NET A/S, jf. ovenfor.  

I 2020 har 96,4 pct. af husstandene i Thy-Mors’ elforsyningsområde adgang til enten fiber- eller coax-
infrastruktur. Det er en fremgang på ca. 15 procentpoint fra 2017. Fremgangen skyldes, at der er 
blevet udrullet mere fibernet, og fibernettets dækning er steget fra 68,8 pct. til 88,1 pct. af husstan-
dene.  
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Mens dækningen med fibernet er steget med 19,2 procentpoint, er graden af parallel infrastruktur 
kun steget med 4,5 procentpoint til 21,9 pct. i 2020. Der er altså alene i begrænset omfang blevet 
udrullet fibernet til adresser med coax-infrastruktur. Der er hermed fortsat en lav grad af parallel 
infrastruktur i delområdet. 

Thy-Mors Energi Fibernet er det eneste selskab, der har udrullet fiber i en betydelig grad i Thy-Mors, 
mens TDC råder over coax-net i området.  

Thy-Mors Energi Fibernet står for 98,5 pct. af den samlede fiberudrulning pr. 2020, mens TDC står for 
82,9 pct. af den samlede udrulning af coax-net. Norlys og en række mindre aktører står for de reste-
rende knap 20 pct. Thy-Mors Energi Fibernet oplyser, at selskabets målsætning er at nå ud til alle 
andelshavere.30  

 
30 https://www.thymors.dk/forside/infrastruktur/#83d7bfcc-7343-424a-b463-92f0c31debcb , dette fremgår også af det 
forudgående afsnit 5.19.1. 

Figur 70: Dækning fordelt på teknologi, andel husstande med adgang til enten fiber-, coax-net 
eller begge, samt grad af parallel infrastruktur 

 
 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Tabel 53: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
THY-MORS ENERGI FIBERNET 68,4% 77,4% 81,7% 86,8% 
TDC 27,1% 24,8% 24,9% 25,8% 
Øvrige 3,4% 3,5% 3,4% 5,9% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Den høje grad af fiberdækning afspejler sig også i engrosafsætningen i området. 84,1 pct. af engros-
afsætningen er fiberbaseret, mens kun 15,9 pct. er coax-baseret. Der er i 2020 afsat 17.669 fiberfor-
bindelser og 3.344 coax-forbindelser. Dette kan ses i figur 99 herunder. 

Afsætningen af fiberforbindelser er steget med 72,8 pct. i perioden 2017-2020, mens afsætningen 
af coax-forbindelser har varieret over årene, men siden 2017 er den steget med 18,7 pct. Thy-Mors 
Energi Fibernet står for 99,5 pct. af afsætningen på fibernet, og TDC står for 89,3 pct. af afsætnin-
gen på coax-net.  

Det kan ses på figur 100 nedenfor, at der næsten udelukkende er afsat eksterne engrosforbindelser 
på fibernettet. Den høje grad af ekstern afsætning på fibernet skyldes den aftale, Thy-Mors Energi 
har med tjenesteudbyderen Altibox, som i dag står for al detailudbuddet på Thy-Mors Energis net.  

På coax-nettene er afsætningen overvejende intern, men der er fra 2019-20 sket en tredobling af den 
eksterne afsætning, hvilket dog i absolutte tal kun er en stigning, der er lidt højere end stigningen i 
den interne afsætning. 

Figur 71: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Tabel 80 herunder viser, at Thy-Mors Energi er områdets største aktør målt på markedsandele. Sel-
skabet har en markedsandel på 83,7 pct. i 2020 – en stigning fra 78,3pct. i 2017, men dog et mindre 
fald fra 83,9 pct. i 2019. TDC er det næststørste selskab med en markedsandel på 14,3 pct., et fald 
fra 18,8 pct. i 2017.  

Thy-Mors Energi og TDC udgør tilsammen 97,9 pct. af engrosafsætningen på delmarkedet. Selvom 
både Thy-Mors og TDC har oplevet et fald i markedsandel, er det ikke et udtryk for at deres en-
grosafsætning er faldet. Tværtimod er den steget for begge selskaber. Den samlede engrosafsæt-
ning er blot steget mere.  

Delmarkedet har en høj grad af dækning med fibernet og en mindre grad af dækning med coax-
net. Tilsammen sikrer de to teknologier, at 96,4 pct. af husstandene har dækning med mindst én 
højhastighedsinfrastruktur i 2020. Der er omvendt en lav grad af parallel infrastruktur på 21,9 pct. i 

Figur 72: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2019-2020. 
Note: Kun tal for 2019 og 2020 vises, da de historiske data indeholder usammenhængende indberetninger fra hhv. 
netejere og tjenesteudbydere.  

Tabel 54: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
THY-MORS ENERGI FIBERNET 78,3% 80,0% 83,9% 83,7% 
TDC 18,8% 17,4% 15,3% 14,3% 
Øvrige 2,8% 2,6% 0,8% 2,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020 
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2020. Fibernet er den vigtigste højhastighedsinfrastruktur i området, og Thy-Mors Energi står for 
98,5 pct. af de dækkede husstande. Selskabet er også områdets største aktør målt på markedsan-
dele med en markedsandel på 83,7 pct. i 2020.  

  SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at Thy-Mors Energi har og inden for den nærmeste 
årrække vil have en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet Thy-Mors, idet: 

 Thy-Mors Energi har en engrosmarkedsandel på ca. 84 pct. på delmarkedet. 
 Thy-Mors Energi dækker ca. 87 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. 
 Graden af parallel dækning er 22 pct.  

Erhvervsstyrelsen vurderer, at Thy-Mors Energi har mulighed for at udnytte sin markedsposition til 
skade for konkurrenceforholdene på detailmarkedet.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at Thy-Mors Energi er den absolut største udby-
der af engrosprodukter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør ca. 84 pct. af den 
samlede engrosafsætning på delmarkedet. Thy-Mors Energis engrosmarkedsandel er steget mellem 
2017-2020.  

Derudover dækker Thy-Mors Energi i dag ca. 87 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapa-
citetsinfrastruktur og råder over stort set hele fibernettet på delmarkedet. Graden af parallel dækning 
med to højkapacitetsinfrastrukturer på delmarkedet er ca. 22 pct., mens dækning med tre infrastruk-
turer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervsstyrelsen vurderer, at den paral-
lelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at infrastrukturbaseret konkurrence 
alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. afsnit 5.1.3. 

Thy-Mors Energi er kun aktiv på engrosmarkedet og tilbyder derfor alene deres fibernet til andre 
selskaber på engrosniveau, jf. afsnit 4.2.2 i analyseudkastet af 8. juli 2020. Det er Erhvervsstyrelsens 
vurdering, at Thy-Mors Energi, uanset at selskabet alene er aktive på engrosmarkedet, som følge af 
selskabets høje dækning med fibernet, planer om fremover at dække alle andelshavere på delmar-
kedet og den lave grad af parallel dækning, har en markant tilstedeværelse på delmarkedet, og at 
Thy-Mors Energi derfor til trods for deres forretningsmodel har en dominerende markedsposition. 

Med en stigende efterspørgsel efter højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende 
for konkurrencen på detailmarkedet, at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfra-
strukturen, da tjenestebaseret konkurrence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked 
med begrænset parallel dækning og høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor Thy-Mors Energi som SMP-udbyder på delmarkedet Thy-Mors. 

Afslutningsvis bemærkes, at Thy-Mors Energis forretningsmodel er et forhold der vil indgå i den pro-
portionalitetsvurdering, som Erhvervsstyrelsen foretager, når der pålægges forpligtigelser.  
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Baseret på de oplysninger Erhvervsstyrelsen har modtaget, lægger styrelsen til grund, at Thy-Mors 
Energi ikke er aktiv på detailmarkedet og heller ikke er kontrolleret af en virksomhed, som er aktiv på 
detailmarkedet, og endvidere ikke er forpligtet til at handle med en enkelt selvstændig udbyder se-
nere i forsyningskæden, som følge af en eksklusivaftale eller en aftale, som i realiteten udgør en 
eksklusivaftale. Ud fra disse oplysninger vil selskabet i telelovens forstand være et rent engrosselskab, 
jf. forslag til teleloven § 47b, stk. 1.  
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 TREFOR El-net 
Delmarked TREFOR El-net udgøres af ét elforsyningsområde – TREFOR El-net. Delmarkedet omfatter 
123.300husstande i Trekantområdet. Figuren herunder viser Delmarked TREFOR El-net markeret med 
gul. 

Figur 73: Delmarked TREFOR El-net 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er 11 selskaber, heraf to foreninger, som afsætter bredbåndsabonnementer på delmarkedet. EWII 
Bredbånd er det selskab, der har den højeste markedsandel med 39,8 pct. af detailmarkedet, jf. tabel 
81. Herefter kommer Norlys med en detailmarkedsandel på 32,8 pct. og TDC med 19,2 pct. Øvrige 
selskaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 8,1 pct. 
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Mellem 2019-20 er der sket en vis udvikling i markedsandelene, og i særdeleshed i markedsandelen 
for kategorien ’Øvrige’. Årsagen er et øget eksternt tjenesteudbud på den regionale fiberoperatør, 
EWII Fibernet (samme koncern som EWII Bredbånd). Det har betydet, at EWII Bredbånds og Norlys’ 
markedsandele er faldet, mens TDC’s og puljen af øvriges markedsandele er steget. TDC er til stede 
med egen infrastruktur, og som tjenesteudbyder på EWII Fibernet. Udviklingen har medført et fald i 
koncentrationen på detailmarkedet, hvor HHI-værdien er faldet fra 3.375 til 3.048. Selvom HHI-vær-
dien er faldet, er den stadig høj, og vil derfor stadig indikere, at der ikke er tilstrækkelig effektiv 
konkurrence på detailmarkedet. Konkurrenceforholdene på engrosniveau skal derfor undersøges.  

  Regional udbyder på markedet - EWII 
EWII Fibernet A/S er en del af energi- og fibernetkoncernen EWII. EWII Fibernet A/S ejes af TREFOR 
Infrastruktur A/S, som er ejet af energi- og fibernetkoncernen EWII S/I. 

EWII Fibernet ejer og udruller fibernet i EWIIs forsyningsområde, som er lokaliseret i Trekantområdet. 
EWII Fibernets infrastruktur dækker 75,1 pct. af det geografiske delmarked TREFOR El-net, som har 
en størrelse på omkring 123.000 husstande. 

EWIIs fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur. 

EWII Fibernet har en ambition om at udrulle fibernet og installere fiberbokse til samtlige husstande i 
EWIIs elforsyningsområde. EWII har i sommeren 2019 besluttet en udrulningsstrategi, hvorved der er 
afsat yderligere 1 mia. kr. til at investere i fiberudrulningen. EWII påbegyndte gravearbejdet i forbin-
delse med denne udrulning i marts 202031. Cirka 50.000 adresser i Trekantområdet er ifølge selskabet 
omfattet af dette udrulningsprojekt. EWII Fibernet forventer, at samtlige husstande i Trekantområdet 
har adgang til fiber med udgangen af 2024. 

EWII-koncernen udbyder bredbånd på detailmarkedet gennem EWII Bredbånd A/S, som tidligere var 
en del af EWII Fibernet. EWII Bredbånd er ejet af EWII A/S, som i lighed med TREFOR Infrastruktur er 
ejet af EWII S/I. EWII er således et vertikalt integreret selskab, der både er aktivt på detailmarkedet 
og engrosmarkedet for salg af bredbåndsforbindelser. Selskabet er udelukkende detailudbyder på 
eget fibernet, hvor der leveres fiberforbindelser til både private og erhverv. 

 
31 https://ewii.com/om-ewii/nyheder-og-presse/Gravemaskinerne-ruller-ud---alle-f%C3%A5r-fibernet  

Tabel 55: Detailmarkedsandele for delmarked TREFOR El-Net 2019-20 

Selskab 2019 2020 
EWII Bredbånd 41,9% 39,8% 
Norlys 35,9% 32,8% 
TDC 17,8% 19,2% 
Øvrige 4,4% 8,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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EWIIs fibernet er åbent for øvrige aktører, der ønsker at anvende EWIIs fiberinfrastruktur til salg af 
produkter. EWII åbnede for første gang for eksternt engrossalg, da selskabet (dengang TREFOR) i 
2014 indgik en aftale med TDC, der gav TDC adgang til kunderne via EWIIs fibernet. Foruden EWII 
Bredbånd leverer BOLIG-NET, Fastspeed, Kviknet, TDC og Telia i dag produkter til privatkundeseg-
mentet via EWII’s fiberinfrastruktur. EWII Fibernet udbyder fiber-BSA samt white label-produkter. Sel-
skabet anvender TDC’s Columbine som engrosplatform.  

TDC-koncernens netværksselskab, TDC Net, står for driften af det aktive netværk i EWIIs fiberinfra-
struktur. 

 Markedsudvikling 
I TREFOR elforsyningsområde som omfatter Trekantområdet, har 98,9 pct. af husstandene adgang til 
coax- og/eller fiberinfrastruktur, og 57,9 pct. har adgang til begge.32 Som det fremgår af figur 102 
herunder, er der kun sket en marginal udvikling mellem 2017 og 2020, i det andelen af husstande, 
der har adgang til mindst én infrastruktur, er steget med 1,2 procentpoint, mens paralleldækningen 
er steget med 3,7 procentpoint. Både fibernet og coax-net dækkede hver især mere end 75 pct. af 
husstandene i 2017, så også to år før havde 97 pct. adgang til enten fibernet eller coax-net.  

Tre selskaber dækker størstedelen af delmarkedet med fiber- og coax-net. EWII’s dækning sker ude-
lukkende med fibernet, mens Norlys udelukkende dækker med coax-net og TDC dækker med begge 
teknologier, dog primært coax-net. Tabel 82 herunder, viser hvor mange procent af husstandene 
hvert selskab dækker. 

 
32 Der er ingen adresser, hvor der enten er to fibernet eller to coax-net. Paralleldækning er derfor, når der er adgang til 
en fiber- og en coax-infrastruktur. 

Figur 74: Dækning fordelt på teknologi, andel husstande med adgang til enten fiber-, coax-net 
eller begge, samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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EWII ejer over 90 pct. af fibernettet på delmarkedet. TDC og Norlys råder tilsammen over 90 pct. af 
udrullet coax-net. EWII har annonceret, at selskabet vil udrulle fibernet til samtlige husstande i el-
forsyningsområdet.33 Baseret på denne udmelding kan det forventes, at graden af paralleldækning 
vil stige til omkring 80 pct., da det er den andel af husstandene i området, der i dag har adgang til 
coax-infrastruktur fra et andet selskab jf. dækningsgraden for coax-net i figur 102.  

Afsætningen af fiber- og coax-baserede engrosprodukter er steget betydeligt mellem 2017 og 
2020. Afsætningen af fiberbaserede produkter er steget fra 37.795 i 2017, til 52.723 i 2020 – hvilket 
er en stigning på 39,5 pct. Afsætningen af coaxbaserede produkter er steget fra 38.249 i 2017, til 
49.849 i 2020 – en stigning på 30,3 pct.  

 
33 https://ewii.com/om-ewii/nyheder-og-presse/EWII-afs%C3%A6tter-en-milliard-til-fibernet 

Tabel 56: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
EWII Fibernet 72,2% 72,2% 72,7% 75,1 
Norlys 43,2% 43,8% 43,1% 43,4 
TDC 35,6% 37,1% 36,8% 37,4 
Øvrige 4,5% 4,8% 4,8% 5,1 

 

Noter: Det marginale fald i EWII Fibernets dækning er udtryk for en mindre ændring i opgørelsesmetode. 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 

Figur 75: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fiber- og coax-
net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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Der er i hele perioden en nogenlunde ligelig fordeling mellem afsatte coax- og fiberforbindelser 
dog således, at afsætning i 2020 sker med en lille overvægt til fiberbaserede forbindelser, der ud-
gør 51,4 pct. af engrosafsætningen i 2020. Mens coax-afsætningen er fordelt mellem to selskaber, 
TDC (26,6 pct.) og Norlys (67,3 pct.), står EWII for 87,5 pct. af engrosafsætningen på fiber.  

På dette delmarked er både EWII’s fibernet og TDC’s coax-net åbent for eksternt tjenesteudbud. 
EWII’s åbning af fibernettet er sket gennem en kommerciel åbning, mens TDC’s er åbnet gennem 
en kommerciel aftale, som TDC har forpligtet sig til at følge.   

Der er derfor en øget ekstern engrosafsætning, mens internt afsatte produkter dog fortsat udgør 
langt størstedelen af afsatte produkter. Internt afsatte produkter udgør 88 pct. på fibernet, mens 
det udgør 92,7 pct. på coax-net. Selvom der er sket en udvikling i graden af ekstern engrosafsæt-
ning, så udgør det stadig kun en mindre del af den samlede engrosafsætning på hhv. coax- og fi-
bernet. Det er således stadig internt afsatte produkter, der dominerer i den samlede engrosafsæt-
ning.  

EWII, TDC og Norlys er de selskaber, der har en betydelig engrosafsætning på delmarkedet. Det 
fremgår af tabel 83 herunder, at EWII er det største selskab med en markedsandel på 45 pct., efter-
fulgt af Norlys med 33,5 pct. og slutteligt TDC med 18 pct. De øvrige mindre selskaber/foreninger 
udgør tilsammen 3,5 pct.  

Figur 76: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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EWII har den største markedsandel på delmarkedet. Det gælder også ift. dækning, hvor selskabet 
allerede nu dækker 70-80 pct. af husstandene. Samtidig vil EWII’s planer om at udrulle til alle hus-
stande i området alt andet lige øge selskabets tilstedeværelse i området og forventeligt også deres 
afsætning og markedsandel.  

På delmarkedet TREFOR er der en høj grad af dækning med både fibernet og coax-net og dermed 
også en høj grad af parallel infrastruktur. Mere end hver anden husstand har adgang til både fiber-
net og coax-net. Selvom der er to selskaber, EWII og TDC, som har foretaget åbninger af deres in-
frastruktur, så sker engrosafsætningen overvejende internt på delmarkedet. EWII er det største sel-
skab på delmarkedet, med en markedsandel på 45 pct. 

 SMP-vurdering 
Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at EWII har og inden for den nærmeste årrække vil have 
en stærk markedsposition (SMP) på delmarkedet TREFOR El-net, idet: 

 EWII har en engrosmarkedsandel på 45 pct. på delmarkedet. 
 EWII er et vertikalt integreret selskab. 
 EWII kun har en marginal ekstern afsætning. 
 EWII dækker ca. 75 pct. af delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur og har planer om at dække alle 

andelshavere i TREFOR El-net. 
 Graden af parallel dækning er 58 pct.  

Erhvervsstyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at EWII er den største udbyder af engrosproduk-
ter på delmarkedet, idet selskabets afsætning i 2020 udgør 45 pct. af den samlede engrosafsætning 
på delmarkedet. EWII’s afsætningen sker primært internt til egen detailforretning.  

EWII dækker i dag ca. 75 pct. af husstandene på delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur. Med 
selskabets udmelding om, at fibernettet fremadrettet vil dække alle andelshavere i området, er det 
sandsynligt, at EWII’s markedsposition fremover vil blive forstærket yderligere. 

Graden af parallel dækning med to højkapacitetsinfrastrukturer er på delmarkedet ca. 58 pct., mens 
dækning med tre infrastrukturer til den samme husstand er stort set ikkeeksisterende. Erhvervssty-
relsen vurderer, at den parallelle dækning på dette delmarked ikke er tilstrækkelig høj til, at 

Tabel 57: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
EWII Fibernet A/S 47,9% 47,7% 44,4% 45,0% 
Norlys a.m.b.a. 30,6% 29,6% 35,9% 33,5% 
TDC NET A/S 17,3% 18,6% 16,2% 18,0% 
Øvrige 4,2% 4,1% 3,5% 3,5% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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infrastrukturbaseret konkurrence alene kan sikre velfungerende konkurrence på detailmarkedet, jf. 
afsnit 5.1.3. 

EWII er vertikalt integreret og er derfor aktør på både engros- og detailmarkedet. EWII’s kunder på 
engrosmarkedet er således samtidig EWII’s konkurrenter på detailmarkedet. Da EWII råder over den 
eneste højhastighedsinfrastruktur til en relativ stor andel af husstandene i området, har EWII således 
både mulighed for og incitament til at tilbyde priser og vilkår, der skævvrider konkurrencen på de-
tailmarkedet til selskabets egen fordel. 

Som følge af den vertikale markedsstruktur er der derfor risiko for, at EWII presser de konkurrerende 
tjenesteudbydere ud af detailmarkedet ved at sætte prisen på højkapacitetsinfrastruktur (engrospri-
sen) og prisen på højkapacitetsabonnementer (detailprisen) med en for lille eller negativ margin.  

EWII’s fibernet er åbent på kommercielle vilkår. EWII har imidlertid kun ganske få engroskunder, der 
på nuværende tidspunkt har udbud baseret på EWII’s fibernet. Det kommer til udtryk ved, at EWII 
eksterne afsætning fortsat er yderst begrænset og samtidig ved EWII’s høje markedsandel på detail-
markedet, jf. tabel 81. Det er derfor Erhvervsstyrelsens vurdering, at de kommercielle åbningstiltag 
ikke i sig selv er tilstrækkelige til at sikre en velfungerende og lige konkurrence om detailkunderne. 

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at EWII’s position på delmarkedet gør selskabet i stand 
til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder, og at EWII derfor vil kunne agere på en måde, der 
er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Med en stigende efterspørgsel efter 
højkapacitetsinfrastruktur er det først og fremmest afgørende for konkurrencen på detailmarkedet, 
at engroskunderne får en reel adgang til højkapacitetsinfrastrukturen, da tjenestebaseret konkur-
rence er afgørende for konkurrenceforholdene på et marked med høje adgangsbarrierer. 

Erhvervsstyrelsen udpeger derfor EWII som SMP-udbyder på delmarkedet TREFOR. 
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 VEKSEL 
Delmarked VEKSEL udgøres af ét elforsyningsområde – VEKSEL. Delmarkedet omfatter 10.800 hus-
stande på Langeland. Figuren herunder viser Delmarked VEKSEL markeret med gul. 

Figur 77: Delmarked VEKSEL 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Erhvervsstyrelsen har i udkast til markedsundersøgelse fra juli måned 2020 beskrevet delmarkedet 
som værende et umodent marked med en meget lav grad af dækning med højkapacitetsinfrastruktur. 
Dog var styrelsen bekendt med, at der pågik arbejde med udrulning af fibernet, hvorfor det blev 
vurderet nødvendigt at afvente de opdaterede dækningstal for 2020. Tallene for 2020 giver imidlertid 
ikke anledning til at ændre vurderingen af VEKSEL som værende et umodent marked. Det er fortsat 
kun 25 pct. af husstandene som har adgang til højkapacitetsinfrastruktur.  

Det er derfor styrelsens vurdering, at delmarkedet VEKSEL udgår af denne runde af markedsunder-
søgelser, da graden af dækning ikke indikerer et modnet markedet. Erhvervsstyrelsen vil afvente de 
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kommende års dækningstal og således løbende følge udviklingen på delmarkedet og på den bag-
grund vurdere, hvorvidt der er behov for regulatorisk handling.  
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 Vores Elnet 
Delmarked Vores Elnet udgøres af to elforsyningsområder – Vores Elnet og Midtfyns Elforsyning. 
Delmarkedet omfatter 189.200 husstande på Fyn. Figuren herunder viser Delmarked Vores Elnet mar-
keret med gul. 

Figur 78: Delmarked Vores Elnet 

 
Kilde: Energistyrelsen. 

Der er 18 selskaber, heraf ni foreninger, som afsætter bredbåndsabonnementer på delmarkedet. 
Energi Fyn Bredbånd er det selskab, der har den højeste markedsandel med 30,2 pct. af detailmarke-
det, jf. tabel 84. TDC har en detailmarkedsandel på 29,5 pct., derefter følger Glentevejens Antennel-
aug med en detailmarkedsandel på 12,9 pct. og Norlys med en detailmarkedsandel på 12 pct. Øvrige 
selskaber har tilsammen en detailmarkedsandel på 15,3 pct. 
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TDC var det største selskab i 2019, og er i 2020 det næststørste, og omvendt var Energi Fyn Bredbånd 
det næststørste i 2019, og det største i 2020. Der er kun 0,7 procentpoint til forskel i de to selskabers 
markedsandele i 2020, mens der var 1,9 procentpoint til forskel i 2019. De resterende selskabers 
markedsandele er forholdsvist stabile, som det kan ses i tabellen ovenfor.  

Beregning af HHI viser mindre koncentration end på øvrige delmarkeder, og et marginalt fald i vær-
dien mellem 2019 og 2020. I 2019 lå HHI på 2.165, og i 2020 er det faldet til 2.128. Dermed kan det 
stadig indikere, at der er begrænsninger ift. effektiv konkurrence på detailmarkedet, selvom intet 
selskab har en særligt høj markedsandel. Konkurrenceforholdene på engrosniveau bør derfor under-
søges, da det ikke er entydigt hvorvidt detailmarkedet er tilstrækkeligt konkurrenceudsat.   

  Regional udbyder på markedet – Energi Fyn Bredbånd 
Energi- og fibernetkoncernen Energi Fyn ejer fibernet gennem selskabet Energi Fyn Bredbånd. Energi 
Fyn Bredbånd er ejet af Energi Fyn Holding A/S, som ejes af andelsselskabet Energi Fyn a.m.b.a.  

Energi Fyn Bredbånd ejer og udruller fibernet i Energi Fyns elforsyningsområde (Vores Elnet A/S), 
som er det største elforsyningsområde i det geografiske delmarked Vores Elnet. Energi Fyns fiberin-
frastruktur dækker 36,3 pct. af det geografiske delmarked Vores Elnet. 

Selskabet har desuden i mindre grad foretaget udrulninger af fibernet i områder, der grænser op til 
det geografiske delmarked Vores Elnet.  

Energi Fyns fibernet er opbygget i en punkt-til-punkt-struktur. 

Energi Fyns udrulning af fibernet til nye boligområder baserer sig ifølge Erhvervsstyrelsens oplysnin-
ger på, at selskabet på forhånd identificerer en tilslutning på minimum 50 pct., mens selskabet for 
tyndere befolkede områder kan kræve en højere forhåndstilslutning, før der investeres i fiberudrul-
ning. Selskabet tilbyder derudover fibernet til virksomheder samt kollektivt organiserede kunder i 
form af boligforeninger og antenneforeninger. Her sker udrulningen dog på vilkår, der varierer alt 
efter de konkrete forhold. I områder, hvor kunderne er organiseret i antenneforeninger, investerer 
Energi Fyn sjældent i udrulning af fiberinfrastruktur, med mindre selskabet kan indgå en aftale med 
antenneforeningen herom. Energi Fyns almindeligt anvendte krav om en forhåndstilslutning på 50 
pct. har tidligere ikkeværet tilstrækkelig i sådanne tilfælde, men inden for de seneste par år har det 

Tabel 58: Detailmarkedsandele for delmarked Vores Elnet 2019-2020 

Selskab 2019 2020 
Energi Fyn Bredbånd 28,6% 30,2% 
TDC 31,5% 29,5% 
Glentevejens Antennelaug 13,2% 12,9% 
Norlys 12,4% 12,0% 
Øvrige 14,3% 15,3% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen. 
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ifølge selskabet vist sig, at det i nogle tilfælde er muligt at samle mere end 50 pct. tilslutning uden 
om foreningen.  Energi Fyn etablerer således fibernet i områder med eksisterende højkapacitetsin-
frastruktur i form af coax-net, når der også her kan samles mindst 50 pct., men der forsøges altid på 
forhånd at indgå en aftale med den lokale antenneforening. 

Energi Fyn har blandt andet udrullet infrastruktur med støtte fra Bredbåndspuljen. 

Energi Fyn udbyder produkter på detailmarkedet gennem Waoo-brandet. Det er Energi Fyn Bredbånd 
der har aftaleforholdet med detailkunderne, og selskabet er således et vertikalt integreret selskab, 
der både er til stede på detailmarkedet og engrosmarkedet for salg af bredbåndsforbindelser. Sel-
skabet er udelukkende detailudbyder på eget fibernet.  

Energi Fyn har offentliggjort, at dets fibernet åbnes fra starten af 202134, så andre tjenesteudbydere 
får adgang til at levere indhold via Energi Fyns fibernet. Energi Fyn har i denne forbindelse indgået 
aftaler med Nuuday, Telenor, Kviknet og Fastspeed. Alle disse aftaler forventes i drift i løbet af 2021. 

Energi Fyn har indgået et samarbejde med Fibia, som bistår Energi Fyn med den tekniske åbning af 
fibernettet, og har, som den hidtil eneste eksterne fibernetejer, desuden tilsluttet sig Fibias en-
grosplatform. Platformen har ifølge Fibia til formål at samle netejere og tjenesteudbydere om en 
række standarder, der skal lette processen med at åbne netejernes fibernet for eksterne tjenesteud-
bydere. 

Fibia står for drift, overvågning, vedligeholdelse og udvikling af den tekniske platform, der benyttes 
på Energi Fyns fibernet. Energi Fyn står selv for driften af den fysiske infrastruktur. 

 Markedsudvikling 
På delmarkedet Vores Elnet, der dækker store dele af Fyn, har 95,2 pct. adgang til enten fibernet eller 
coax-net i 2020. Dette ses i figur 107 herunder. Det er hovedsageligt coax-net, som dækker delmar-
kedet, idet 70 pct. af husstandene har adgang til coax-net mens 39,7 pct. har adgang til fibernet. Som 
det også fremgår af figur 107, er der sket en større udvikling i fiberdækningstallene mellem 2017-19, 
mens der mellem 2019-20 er sket en betydelig udrulning. Dækningen med fibernet er steget fra 30,7 
pct. af husstandene i 2017 til 34,1 pct. i 2019, for så derefter at stige til 39,7 pct. i 2020. Dækningen 
med coax-net har ligget stabilt i perioden. 

 
34https://www.energifyn.dk/privat/fibernet/hvordan-kan-jeg-fa-fibernet/omrader-i-undersogelse-og-etablering/hvad-
betyder-abent-net/ 
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Der er en lav grad af parallel infrastruktur på delmarkedet Vores Elnet. Kun 14,9 pct. af husstandene 
har adgang til mindst to infrastrukturer. Dog skal det bemærkes, at graden af parallel dækning er 
steget med 3,1 procentpoint mellem 2019-20. Således er en stor del af den udrulning af fibernet, der 
er sket mellem 2019-20, sket til adresser, der allerede er dækket med coax-net.  

Fire selskaber står for størstedelen af dækningen med hhv. fibernet og coax-net – Norlys, Glentevejs 
Antennelaug, TDC og Energi Fyn. Norlys og Glentevejs Antennelaug har begge dækning med coax-
net, mens TDC hovedsageligt har coax-net og i mindre udstrækning fibernet. Energi Fyn har alene 
dækning med fibernet. TDC har frem til 2018 været det selskab, der havde den største dækning på 
delmarkedet. Energi Fyn har imidlertid øget sin dækning og har i 2020 markedets højeste dækning. 
TDC har i perioden øget sin dækning i mindre grad gennem yderligere udrulning af fibernet, mens 
Norlys og Glentevejs Antennelaug, der begge dækker en betydeligt mindre del af området, ikke har 
øget dækningen. Disse to selskaber er som ovenfor nævnt alene baseret på coax-net, der som be-
kendt som udgangspunkt ikke ny-etableres. Kategorien ’Øvrige’ har ligeledes tilsammen ligget sta-
bilt. I 2019 ser det ud fra data ud til, at der sker en fremgang i dækningen. Det skyldes imidlertid, at 
ca. fire pct. af dækningen, der i de andre år oplyses at tilhøre TDC, i 2019 oplyses at høre under en 
forening, der indgår i kategorien ’Øvrige’ 

Figur 79: Dækning fordelt på teknologi, andel husstande med adgang til enten fibernet, coax-
net eller begge samt grad af parallel infrastruktur 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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Kategorien ’Øvrige’ i tabellen dækker over en lang række mindre selskaber/foreninger (15 i 2020). 
Tilsammen dækker deres højkapacitetsinfrastruktur 14,1 pct. af husstandene i 2019, men hver især er 
deres dækning marginal. Coax-net er den største teknologi målt på afsætning i Vores Elnet. Coax-
baserede forbindelser udgør således to tredjedele af den samlede engrosafsætning i 2020. I 2020 
blev der afsat 74.495 engrosforbindeler på coax-net sammenlignet med 37.442 på fibernet. For både 
coax-net og fibernet har der været en stigning i afsætningen mellem 2017 og 2020. Selvom engros-
afsætning på coax-net fortsat er betydeligt større end engrosafsætningen på fibernet, så er forskellen 
mellem de to teknologier blevet mindre mellem 2017-20. Engrosafsætningen på coax-net udgjorde 
71,8 pct. af den samlede engrosafsætning i 2017, mens den i 2020 udgør 66,6 pct. Dette skyldes, at 
selvom der har været fremgang i engrosafsætningen på både coax- og fibernet, så er stigningen 
større på fibernet end på coax-net. Der er sket en stigning på 55 pct. i engrosafsætningen på fiber-
net, mens afsætningen er steget med 21,4 pct. på coax-net.  

Tabel 59: Dækning fordelt på selskaber med betydelig tilstedeværelse samt øvrige 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
TDC 32,6% 32,8% 29,6% 34,3% 
Energi Fyn 29,3% 30,8% 31,5% 36,3% 
GLENTEVEJS ANTENNELAUG 16,6% 16,6% 16,5% 16,3% 
Norlys 9,7% 9,9% 9,4% 9,6% 
Øvrige 13,4% 14,2% 18,7% 14,1% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger baseret på Energistyrelsens bredbåndskortlægning. 
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En stor del af engrosafsætningen på coax-net sker på foreningsejede net. Det dækker både forenin-
ger, der selv leverer bredbånd til sine medlemmer, men en stor del af hhv. TDC og Norlys’ afsætning 
på coax-net sker også på foreningsejede net. På dette delmarked sker 56,9 pct. af TDC’s coax-afsæt-
ning på foreningsejede net, mens det tilsvarende er 24,1 pct. af Norlys’ coax-afsætning, der sker på 
net ejet af foreninger. Dermed sker sammenlagt 69,9 pct. af afsætningen af coax-forbindelser på 
foreningsnet, hvor foreningen selv har fuldt ejerskab til nettet. 

Det er kun TDC, der har en infrastruktur, der er åben for eksterne tjenesteudbydere, mens de reste-
rende selskaber afsætter alle deres engrosforbindelser til egen detailforretning. Dette kan ses i for-
holdet mellem internt og eksternt afsatte engrosforbindelser i figur 109 nedenfor. 

96,3 pct. af engrosforbindelser afsættes internt, og der er hermed en meget lav grad af ekstern af-
sætning i området. 

Figur 80: Markedets størrelse – Samlet antal afsatte engrosforbindelser på hhv. fibernet og 
coax-net 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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TDC er det største selskab på delmarkedet Vores Elnet målt på antal afsatte engrosforbindelser. Sel-
skabet har en markedsandel på 32,3 pct. i 2020, mens Energi Fyn, som det næststørste selskab, har 
en marginalt mindre markedsandel på 30,2 pct. Glentevejs Antennelaug er det tredjestørste selskab 
med en markedsandel på 12,9 pct., og Norlys er fjerdestørst med 10,9 pct. ’Øvrige’ dækker igen over 
en lang række mindre selskaber/foreninger, som hver især har en meget lille markedsandel, men 
tilsammen har en markedsandel på 13,7 pct. 

Selvom både TDC, Glentevejens Antennelaug, og Norlys har en negativ udvikling i deres markedsan-
del fra 2017 til 2020, har selskaberne stadig afsat flere produkter år for år. Den samlede fremgang i 
antal afsatte forbindelser på delmarkedet er blot større end fremgangen for de tre selskaber, hvorfor 
det får en negativ effekt på selskabernes markedsandel. Energi Fyn er det eneste selskab, der har haft 

Figur 81: Markedets størrelse – Forhold mellem intern og ekstern afsætning 

 
Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
Note: Ekstern afsætning for 2017 kan ikke valideres, hvorfor denne udelades.  
 

Tabel 60: Markedsandele 

Selskab 2017 2018 2019 2020 
TDC 35,8% 34,9% 32,5% 32,3% 
Energi Fyn 25,6% 27,1% 28,6% 30,2% 
Glentevejens Antennelaug 14,7% 14,4% 13,2% 12,9% 
Norlys 11,6% 10,7% 11,4% 10,9% 
Øvrige 12,3% 13,0% 14,3% 13,7% 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen egen dataindsamling af afsætningstal 2017-2020. 
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en entydigt positiv fremgang i perioden 2017-20. Selskabets markedsandel er steget fra 25,6 pct. i 
2017 til 30,2 pct. i 2020.  

Der er ikke et selskab, som har en markant større tilstedeværelse på delmarkedet end de resterende. 
Ligeledes er der heller ikke et selskab med en markedsandel over 40 pct. Der er en høj grad af dæk-
ning med coax-net, som er fordelt på en række selskaber og foreninger, og en lav grad af dækning 
med fibernet, som primært er udrullet af Energi Fyn og TDC. Dette giver en høj grad af samlet dæk-
ning, hvor under fem pct. mangler adgang til en højhastighedsinfrastruktur. Det giver samtidig en 
lavere grad af parallel infrastruktur, da fibernettene ikke er så udbyggede endnu, og parallel infra-
struktur sker typisk ved at i forvejen coax-dækkede adresser også bliver dækket med fibernet. Dog 
vil videre udrulning af fibernet skulle ske til allerede dækkede adresser med coax-net, da fibernettene 
allerede dækker størstedelen af adresser der ikke har coax-net. Dermed vil den konkurrerende ud-
rulning af fibernet fra Energi Fyn og TDC alt andet lige, resultere i en stigende grad af parallel infra-
struktur.  

Alle selskaberne oplever positiv vækst i deres engrosafsætning, og markedet er dermed som helhed 
i vækst. 

Vores Elnet er ligeledes præget af, at der er mange mindre foreninger, som tilsammen udgør en ikke 
ubetydelig del af markedet. En af disse er Glentevejs Antennelaug, som er en sammenslutning af 
foreninger, og som er områdets tredjestørste aktør målt på både dækning og afsatte forbindelser.  

Coax-net er både målt på dækning og på afsætning den teknologi med størst udbredelse. Engrosaf-
sætningen på coax-net udgør i 2020 to tredjedele af den samlede engrosafsætning. Engrosafsætnin-
gen på coax-net sker i overvejende grad på foreningsejede net.  

 SMP-vurdering 
Som beskrevet er markedsandelen for det største selskab på delmarkedet Vores Elnet lavere end på 
andre delmarkeder og ikke markant højere end den nærmeste konkurrents markedsandel. Både ejer-
skab over infrastrukturen og afsætningen er fordelt mere jævnt blandt de største aktører, end hvad 
der ses på hovedparten af de øvrige delmarkeder. Vores Elnet har således også den laveste HHI-
værdi af alle delmarkeder. På delmarkedet er der en lav grad af fiberdækning, da fibernettene kun 
dækker 40 pct. af husstandene, og som følge heraf er graden af parallel infrastruktur derfor også lav, 
da kun 14,9 pct. af husstandene har adgang til mindst to infrastrukturer. 

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at ingen af selskaberne på delmarkedet på nuværende tidspunkt 
har en markedsposition, der gør selskabet i stand til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder 
til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet. Selskabet med den største markedsandel, 
TDC, har oplevet en svagt vigende markedsandel de seneste år, mens Energi Fyn, der er næststørst 
på markedet, har haft en beskeden vækst i markedsandel. Erhvervsstyrelsen er ikke i stand til med 
tilstrækkelig sikkerhed at fremskrive udviklingen i markedsandele, da udviklingen ifølge Erhvervssty-
relsens vurdering i høj grad er betinget af, hvilket af de to store selskaber på dette delmarked, der i 
størst omfang investerer i nyudrulning af fibernet. Det er således Erhvervsstyrelsens forventning, at 
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der inden for de kommende år vil ske en øget fiberudrulning på dette delmarked, da både Energi 
Fyn og TDC foretager nyudrulning af fibernet. Siden 2019 har TDC to gange annonceret udrulning af 
fibernet i Odense til samlet 3.000 adresser som led i selskabets ambition om at dække 1 mio. hus-
stande med fibernet i 2025, mens Energi Fyn som vist i tabel 85 har øget sin fiberdækning fra 29,3 
pct. i 2017 til 36,3 pct. i 2020. 

Erhvervsstyrelsen noterer sig desuden, at Energi Fyn har indgået aftale med Fibia om at benytte den 
engrosplatform, som Fibia pt. arbejder på at udvikle, mens Energi Fyn ligeledes har indgået aftaler 
med en række tjenesteudbydere om anvendelse af selskabets fibernet. Det er derfor styrelsens for-
ventning, at der fremadrettet vil blive tilvejebragt en adgang for tjenesteudbydere til den tredjedel 
af husstandene på delmarkedet, der er dækket af Energi Fyns fibernet. Ligeledes er TDC’s coax-net 
åbent for de ca. 24.000 husstande, som TDC dækker med selskabets eget net eller net, som TDC råder 
over.  Denne forventede øgede adgang for tjenesteudbydere, kombineret med det relativt store antal 
markedsaktører, der i dette område giver sig udslag i en lav markedskoncentration, er efter styrelsens 
vurdering indikation på, at delmarkedet kan bevæge sig mod vedvarende konkurrence. 

Erhvervsstyrelsen vurderer samlet set, at der ikke på nuværende tidspunkt er noget selskab, der har 
en stærk markedsposition. Grundet usikkerheden om den fremtidige udrulning og deraf følgende 
udvikling i markedsandele og konkurrencepres kan Erhvervsstyrelsen imidlertid ikke med sikkerhed 
vurdere, om konklusion om ingen SMP-udbyder vil være den samme i hele den næste fem årsperi-
ode, som markedsundersøgelser normalt dækker. Erhvervsstyrelsen vil derfor løbende følge dette 
delmarked med henblik på at afprøve, om konkurrenceforholdene har ændret sig i et sådant omfang, 
at et selskab har opnået en stærk markedsposition, eller om der er reel og vedvarende konkurrence 
på markedet fx ved en øget dækning med parallel infrastruktur og en markedsstruktur med jævn-
byrdige markedsaktører og kommerciel bæredygtig netadgang. Såfremt styrelsen vurderer, at der 
opstår en markedssituation, hvor et selskab på markedet indtager en stærk markedsposition, vil sty-
relsen gennemføre en fornyet markedsundersøgelse af dette delmarked inden den næste ordinære 
runde af markedsundersøgelser. 



Bilag 1 – Selskaber og foreninger 
 
  
Acia ApS Energi Ikast Fibernet A/S JYSK ENERGI FIBERNET 

A/S 
SEF Fiber A/S 

ALTIBOX DANMARK A/S Eriksminde Medienet KABELPLUS ApS Skagen Antennelaug 
ANDELS-NET ApS EWII Fibernet A/S Kalundborgegnens 

Antennelaug 
Skjern Bredbånd 

Antenneforeningen 
Hanstholm Net 

FIBERBY ApS KIKKENBORG FIBER & 
IT ApS 

Skodborg Antennelaug 

ANTENNEFORENINGEN 
VEJEN 

FIBIA P/S KJÆRGAARD A/S Stege Kabelnet 

ANTENNEFORENINGEN 
ØLSTYKKE VEST 

Flimmernet, din lokale 
medieleverandør i Havdrup. 

Klarup Kabelnet SuperFiber ApS 

ANTENNELAUGET FLIMMER FREDENSBORG SØPARKS 
ANTENNEFORENING 

KORUP 
ANTENNELAUG 

Susånet 

AURA FIBER A/S Faaborg Vest Antenneforening Lindevang SÆBY 
ANTENNEFORENING 

BALLE-BREDSTEN 
ANTENNEFORENING 

GIGABIT ApS MES FIBERNET A/S SØNDERHO 
ANTENNEFORENING 

Bjerndrup Lokalnet GLENTEVEJS ANTENNELAUG MORUD 
ANTENNEFORENING 

TDC A/S 

Bjerringbro Kabelnet GramBynet MyWebCity Denmark 
ApS 

THY-MORS ENERGI 
FIBERNET A/S 

BOLIGNET A/S GramBynet NAL MEDIENET ApS Toftlund Bynet 
BOLIGNET-AARHUS F.M.B.A. GREVE LANDSBYNET ApS nef Fiber A/S TUNE KABELNET 
BORNFIBER SERVICE 
PROVIDER ApS 

GRINDSTED EL- OG VARMEVÆRK 
A.M.B.A. 

NORD ENERGI 
FIBERNET A/S 

VERDO TELE A/S 

Bredalsparken GØRLEV ANTENNEFORENING NORDBY 
ANTENNEFORENING 

Videbæk-Net 

ChristianfeldNet HashøjNet v/Jørn Weiglin Norlys a.m.b.a. VINDINGE 
ANTENNELAUG 

COMFLEX NETWORKS ApS HERLUFMAGLE-GELSTED 
ANTENNELAUG 

Nyborgnet Yderholm 
Antenneforening 

CONNECT ME A/S HJØRRING ANTENNESELSKAB ODDER 
ANTENNEFORENING 

ØrumNet 

CONNECT ME A/S Hvidovre Almennyttige Boligselskab Parknet F.M.B.A. Aalbæk Bugt 
Antenneforening  

DYRUP-SANDERUM 
ANTENNEFORENING 

HØNG ANTENNELAUG PRÆSTØ 
ANTENNELAUG 

Årslev Net 

E/F Bolvighus HÅRLEV ANTENNEFORENING PræstøNet  
EJBY ANTENNEFORENING Internetforeningen Sundbynet RAH Fiberbredbånd 

A/S 
 

EJBY ANTENNEFORENING JELS ANTENNEFORENING RØDDING 
ANTENNEFORENING 

 

ENERGI FYN BREDBÅND A/S Jerlev Antenneforening SAGITTA.DK ApS  
 



Langelinie Allé 17
2100 København Ø
  
T:  3529 1000 
@: erst@erst.dk
W: erhvervsstyrelsen.dk


