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Telenors bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse samt tilsagnsafgørelse af 2. juli 

2021 (vedrørende TDC) 

Erhvervsstyrelsen har d. 2. juli 2021 iværksat en branchehøring over styrelsens udkast til hhv. 

markedsafgørelser og tilsagnsafgørelser for lav- samt højkapacitetsmarkedet. TDC’s seneste reviderede 

udkast til tilsagn er tilknyttet tilsagnsafgørelsen.  

TDC’s tilsagn var senest i høring den 18. januar 2021, og Telenor afgav i den forbindelse et omfattende 

høringssvar den 25. februar 2021.  

Telenor bemærker indledningsvist, at der desværre kun noteres ganske få ændringer i TDC’s nye reviderede 

udkast til tilsagn, hvorfor Telenor skal fastholde (og henvise til) selskabets synspunkter fremført i det 

tidligere fremsendte høringssvar.  

Erhvervsstyrelsen anfører i tilsagnsafgørelserne på hhv. engrosmarkedet for lavkapacitetsinfrastruktur samt 

højkapacitetsinfrastruktur, at styrelsen finder at ”TDC’s tilsagn er tilstrækkelig i forhold til at sikre holdbare 

bæredygtige konkurrencevilkår på underliggende markeder og dermed gode forudsætninger for sund 

konkurrence på detailmarkedet, hvilket i sidste ende vil være til gavn for slutbrugerne.”   

Erhvervsstyrelsen anfører derudover, at ”Erhvervsstyrelsen har ved afgørelsen om at gøre TDC’s tilsagn 

bindende lagt vægt på, at tilsagnet fra TDC om at give adgang til sit fiber- og coaxnet indenfor de 

delmarkeder, Randers-Hobro, Struer, Holstebro og hovedstaden, hvor TDC i henhold til Erhvervsstyrelsens 

markedsafgørelser er udpeget som SMP, efter styrelsens vurdering imødegår de konkurrenceproblemer, 

som styrelsen ved sin markedsanalyse har konstateret på de pågældende delmarkeder”.   

Telenor er som bekendt helt enig med Erhvervsstyrelsen i, at der grundet TDC’s dominerende 

markedsposition på de anførte delmarkeder er tale om konkurrenceproblemer, der kræver imødegåelse. 

Telenor er derimod ikke enig med Erhvervsstyrelsen i, at TDC’s reviderede tilsagn bringer markedet 

nærmere ”holdbare bæredygtige konkurrencevilkår”.  
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Tværtimod står Telenor helt uforstående overfor, hvordan væsentlige prisforhøjelser, nedlukning af 

væsentlige engrosprodukter og aflysning af myndighedskontrol til fordel for eget-tilsyn med prisklemmer 

kan være en imødegåelse af de konstaterede konkurrenceproblemer.   

Som tidligere oplyst, finder Telenor det som udgangspunkt hensigtsmæssigt at lade tilsagn være et helt 

eller delvist alternativ til den mere usmidige forpligtelsesregulering. Dette forudsætter imidlertid – og 

naturligvis – en fornuftig balance i tilsagnene fra den dominerende udbyder, således at både den 

dominerende netejer og den aftagende tjenesteudbyder kan anse dette for at være et bæredygtigt 

udgangspunkt for sund konkurrence i de år, hvor tilsagnene skal udgøre et helt eller delvist alternativ til ren 

administrativt fastsat regulering.  

Den balance er ikke fundet med disse tilsagn fra TDC. 

Bæredygtig og sund konkurrence skal være baseret på principperne om fair, rimelige og ikke-

diskriminerende vilkår for adgang. Disse vilkår skal i sidste ende gavne slutbrugerne, der skal sikres adgang 

til et bredt udbud af bredbåndsprodukter til rimelige priser.  

Dette seneste reviderede tilsagn fra TDC rammer endnu engang – og på nogle af de væsentligste punkter – 

langt ved siden af den nødvendige balance. Konsekvensen heraf vil helt åbenbart være ringere 

konkurrencevilkår samt færre og dyrere produkter til slutbrugerne. Skal tilsagnet accepteres, er der derfor 

stadig behov for, at det enten bliver justeret væsentligt eller helt eller delvist bliver suppleret af traditionel 

sektorspecifik regulering.  

Telenor gennemgår nedenfor de elementer i tilsagnet, som Telenor anser for kritiske ift. bestræbelserne på 

at etablere bæredygtig konkurrence, men skal her særligt understrege følgende udfordringer: 

 Der er behov for at Erhvervsstyrelsen sikrer en overgangsordning, således at TDC ikke ifm. overgang 

til tilsagnsvilkår kan hæve priserne markant. En overgangsordning vil kunne medvirke til at sikre 

den tilstræbte stabilitet og forudsigelighed ifm. overgang til tilsagnsregime. TDC foreslår således 

maksimalpriser for adgang til TDC’s kobber-, coax- og fibernet, der langt overstiger det nuværende 

niveau. For coax, eksempelvis, lægges der op til en helt urimelig og uforklarlig prisstigning på 45-50 

% ift. den gældende kommercielle pris og en prisstigning, der ligger 88% over den LRAIC-

referencepris, som Erhvervsstyrelsen har beregnet.  

 

 Der efterlyses en effektanalyse, der belyser konsekvenserne af, at TDC – i fraværet af en 

overgangsmodel – sætter priserne op på det maksimalt mulige niveau i forbindelse med 

ikrafttrædelse og overgang til tilsagnsregime.  
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 Telenor kan, som ét bidrag til den efterlyste effektanalyse, oplyse, at én af de første konkrete 

konsekvenser af udsigten til stigende engrospriser og manglende forudsigelighed allerede er en 

realitet: Telenor har således allerede truffet foreløbig beslutning om at ophøre med nysalg af DSL-

forbindelser i privatmarkedet. Hvorvidt Telenors foreløbige beslutning om at lukke for nysalg af DSL 

fastholdes eller ændres, vil afhænge direkte af vilkårene i det endelige tilsagn. 

 

 Det er stærkt bekymrende, at der lægges op til egenkontrol i forhold til prisklemmetilsynet. 

Telenor skal kraftigt opfordre Erhvervsstyrelsen til at udarbejde og fremlægge effektanalyse af nye vilkår 

Det er Telenors vurdering, at med overgangen til det nye tilsagnsregime på de vilkår, som er præsenteret 

med det udsendte materiale, vil markedet blive markant mere usikkert end det har været hidtil.  

Det er stærkt bekymrende, at Erhvervsstyrelsen i tilsagnsafgørelsen ikke fremlægger nogen analyse af, 

hvilken effekt de oplyste markant forhøjede engrospriser vil have for markedet, dvs. for tjenesteudbydere 

og slutbrugere. Resultaterne af en sådan analyse kan efter Telenors vurdering udelukkende pege i retning 

af en negativ påvirkning af konkurrencesituationen, og dermed i direkte modstrid med Erhvervsstyrelsens 

udsagn om, at de fremlagte vilkår ”er udtryk for holdbare bæredygtige konkurrencevilkår”.  

Tilsagnsudkastet skaber frirum for, at TDC på coax kan gennemføre prisforhøjelser på op mod 50 % ift. det 

nuværende niveau. Telenor finder det stærkt beklageligt og kritisabelt, at styrelsen tilsyneladende ikke 

finder anledning til at vurdere eller blot overveje omfanget af den negative effekt, en sådan prisstigning vil 

have for markedet og for slutbrugerne.  

På kobber forventer Telenor prisstigninger på op mod 20 %, jf. de varslinger TDC allerede har sendt ud, og 

efterfølgende prisstigninger på 5% årligt. Heller ikke dette forhold synes styrelsen at have analyseret eller 

på anden måde adresseret. På fiber i DONG-området forventer Telenor prisstigninger på op mod 30 %. 

Heller ikke effekten på konkurrencen i dette væsentlige delmarked synes analyseret eller på anden måde 

adresseret af styrelsen. 

Erhvervsstyrelsens effektanalyse af de forventede negative konsekvenser af stigende engrospriser er 

således bemærkelsesværdigt og bekymrende fraværende. Telenor finder grundlæggende ikke, at det er 

muligt at træffe afgørelse om godkendelse af tilsagn på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, før sådanne 

analyser er tilvejebragt. 
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Telenor skal derfor kraftigt opfordre Erhvervsstyrelsen til at udarbejde – eller få udarbejdet – og fremlægge 

en effektanalyse, der belyser den forventede udvikling i markedet, hvis TDC benytter overgangen til 

tilsagnsregimet til at sætte priserne på det markant højere niveau, som tilsagnet giver TDC mulighed for.  

Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at en prisforhøjelse, der udnytter maksimalprisrammen fuldt ud, 

er den eneste realistiske forventning, styrelsen bør kunne have på grundlag af erfaringer fra 

maksimalprisreguleringen af TDC de seneste knapt 20 år. Historiske eksempler på, at TDC ikke har udnyttet 

de regulatoriske rammer fuldt ud til at gennemføre prisforhøjelser, er således en stor sjældenhed. Det 

forekommer alene, hvor TDC er konkurrencemæssigt presset, hvilket – per definition – netop ikke er 

tilfældet på de delmarkeder, hvor TDC fastholder status som SMP-udbyder.  

Telenor forventer ikke, at man på baggrund af en sådan konkret effektanalyse vil komme frem til den 

konklusion, at vilkårene generelt er udtryk for ”holdbare bæredygtige vilkår”, ligesom analysen næppe 

heller vil give anledning til at omtale de mulige prisforhøjelser som værende udtryk for forudsigelige og 

stabile rammer for markedet.  

En analyse af effekterne af udnyttelse af de givne tilsagn bør både beskrive den forventede effekt for 

privatmarkedet og for erhvervsmarkedet. På erhvervsmarkedet indgås kontrakter oftest med betydeligt 

længere varighed end på privatmarkedet, og uden mulighed for at justere i priserne i kontraktperioden, 

hvorfor markant ændrede engrospriser uundgåeligt vil have væsentlig negativ økonomiske konsekvenser 

for engroskunderne.   

Som bidrag til Erhvervsstyrelsens effektanalyse, kan Telenor oplyse, at én af de første konkrete 

konsekvenser af udsigten til stigende engrospriser og manglende forudsigelighed allerede er en realitet: 

Telenor har således allerede truffet foreløbig beslutning om at ophøre med nysalg af DSL-forbindelser i 

privatmarkedet. Efterspørgslen efter DSL er løbende aftaget i takt med udrulningen af fiber og coax, og 

samtidig har de tilbagevendende årlige engrosprisstigninger kraftigt reduceret konkurrencemarginen.  

Telenor har haft en forventning om, at de kommende tilsagn ville rette op på disse markeds- og 

konkurrencemæssige skævheder og genskabe det nødvendige bæredygtige forretningsgrundlag. De 

fremtidige forretningsvilkår for udbud af DSL med voldsomme prisstigninger i forbindelse med 

ikrafttrædelse og forventelige efterfølgende årlige prisstigninger på 5 %, som der lægges op til i TDCs 

tilsagn, vil i praksis udslette dette håb og dermed gøre det uaktuelt for Telenor at investere yderligere i 

dette forretningsområde.  

Hvorvidt Telenors foreløbige beslutning om at lukke for nysalg af DSL fastholdes eller ændres, vil afhænge 

direkte af vilkårene i det endelige tilsagn. Såfremt styrelsens endelige afgørelse ikke efterlader Telenor 
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andet valg end at cementere beslutningen, vil effekten af tilsagnet være, at DSL-markedet de facto bliver et 

TDC-monopolmarked med reelt fravær af sund – for ikke at sige enhver – konkurrence. 

Ifølge den seneste telestatistik var der ultimo 2020 fortsat 625.000 kunder på DSL, hvoraf langt 

størstedelen er privatkunder. Der er altså fortsat tale om en betydelig gruppe af slutkunder, som må 

forventes at blive meget negativt påvirket af markedsafgørelsen. Trods dette ses et sådant scenarie ikke at 

indgå i styrelsens overvejelser i forbindelse med vurderingen af TDCs tilsagn.  

Erhvervsstyrelsens effektanalyse bør i øvrigt også inkludere det væsentlige forhold, at tilsagnet fra TDC 

lægger op til, at man samtidig med muligheden for at gennemføre markante prisstigninger på de dyrere 

forædlede BSA-produkter også vil lukke for nysalg af de billigere ubundtede alternativer, Rå Kobber og Rå 

Fiber. Netop disse to engrosprodukter kunne ellers have været gavnlige i markedet som et værn mod TDC’s 

incitament til at hæve priserne markant på BSA via fiber-, coax- og kobber. 

Behov for beskyttelse mod prischok ifm. tilsagnets ikrafttræden 

Med de af TDC foreslåede maksimalpriser for hhv. kobber, fiber og coax, vil der efter Telenors vurdering 

være stor sandsynlighed for, at TDC hurtigt efter ikrafttrædelsen af tilsagnene vil hæve en lang række priser 

til de foreslåede maksimalprisniveauer.  

Risikoen er reel, idet TDC netop har, og fortsat vil have, en stærk markedsportion og hidtil har været pålagt 

en forpligtelse om priskontrol. Forpligtelsen om priskontrol pålægges blandt andet ud fra en vurdering om, 

at TDC uden en sådan forpligtelse vil kunne fastsætte engrospriserne urimeligt højt. Med de i tilsagnet 

foreslåede maksimalpriser er der således en forhøjet risiko for, at TDC straks efter ikrafttrædelse af 

tilsagnet vil hæve priserne for kobber, fiber og coax til et niveau, der i flere tilfælde er markant over det 

nuværende prisniveau.  

Dette vil ikke blot betyde ganske markante prisstigninger for tjenesteudbyderne men også for slutbrugerne, 

selvom Erhvervsstyrelsen og til dels TDC Net har været ude i pressen med uforpligtende påstande om at en 

sådan situation ikke nødvendigvis vil opstå. Dette har ikke i sig selv hjulpet til at betrygge tjenesteudbydere 

og slutbrugere.   

For at sikre markedet imod, at overgangen til tilsagnsregime ikke vil indebære markante prishop, bør der i 

tilsagnsafgørelsen indføres en helt nødvendig indfasningsmodel, hvor prisstigningerne ved overgang til 

tilsagnsregimet ikke må overstige eksempelvis årligt 5 % pr. enkeltstående produkt. Det er fornuftigt, at det 

som generelt princip i tilsagnet (på linje med de øvrige tilsagn i høring) allerede er tilføjet det vilkår, at 

enkeltprodukter ikke må hæves med mere end maksimalt 5 % pr. år. Denne sikkerhed er imidlertid alene 
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indført for perioden efter de indledende mulige prisstigninger ved ikrafttræden, og giver således ingen 

sikkerhed mod markante og varige prisstigninger ved overgangen til tilsagnsregimet.  

Faktisk lider princippet om maksimale årlige prisstigninger for enkeltprodukter i tilsagnets løbetid af den 

ganske væsentlige svaghed, at det ikke gælder ved selve ikrafttrædelsestidspunktet. Dette forhold vil 

selvsagt tilskynde TDC til at indføre de væsentligste prisstigninger allerede ved afgørelsens ikrafttræden, 

idet der i de efterfølgende 5 år er lidt mere snærende bånd. Telenor finder dette paradoks i afgørelsen helt 

uforståeligt og kontraproduktivt i forhold til den i øvrigt ønskede effekt af afgørelsen. 

Det er Telenors klare vurdering, at det vil være særligt bebyrdende for tjenesteudbyderne og usundt for 

konkurrencen, hvis priserne straks efter ikrafttræden kan hæves til det den af TDC oplyste maksimalpris. 

Dette gælder både for kobber, fiber og coax. Det vil til gengæld være mindre bebyrdende for TDC, hvis der 

indføres en indfasningsperiode, således at priserne maksimalt må sættes op med et bestemt antal procent 

over en given tidsperiode. De priser der i dag gælder for de pågældende engrosprodukter er således 

allerede fundet rimelige af Erhvervsstyrelsen, hvorfor det forekommer helt ude af balance at give netejer 

mulighed for at skrue priserne op til andre og markant højere niveauer allerede fra ikrafttræden.  

Vedrørende afsnit 10.8. ”nedlukning af kobberplatformen” 

Telenor bemærker, at der stadig lægges op til, at TDC kan nedlukke områder med eksisterende rå kobber-

forbindelser, og at dette kan ske med seks måneders varsel. Undtagelsen herfra er, hvis der i et 

centralområde findes over 200 aktive rå kobber-forbindelser, idet der her gælder et varsel på 12 måneder.   

Som følge af TDC’s forventede markante prisforhøjelser på kobber-produkterne, skal Telenor fastholde, at 

der stadig bør være mulighed for at fastholde den eksisterende rå kobber kundebase. Der bør være 

mulighed for at kunne forblive på denne platform, hvis tjenesteudbyderne finder det kommercielt 

hensigtsmæssigt.  

Der bør sikres fortsat adgang til rå fiber  

Telenor skal endnu engang kraftigt opfordre til, at adgang til nysalg af et rå fiber-produkt fortsat bliver 

mulig. Dette produkt kan have en disciplinerende effekt på prissætningen af fiber i øvrigt, herunder den 

måde hvorpå de forskellige hastighedsvarianter prissættes.  

 

 

Vedrørende afsnit 14.1 om tilsagn for prissætning for kobber 
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TDC fastholder i tilsagnet, at gennemsnitsprisen for leje af kobber VULA vil kunne hæves til, men ikke må 

overstige, 1.222 DKK i 2022, med en efterfølgende årlig maksimal prisstigning på 5 %.  Der vil med den 

oplyste maksimalpris være tale om en prisstigning fra nuværende niveau (1.028 DKK) på ca. 19%. Vælger 

TDC derudover at øge prisen årligt i tilsagnsperioden med de maksimale 5 %, vil prisen efter fem år ligge på 

1.560 DKK, dvs. 50 % over det nuværende niveau.  

De produkter/båndbredder, der kan leveres på kobberplatformen, må til gengæld i stigende grad at være 

utilstrækkeligt ift. det det kunderne har behov for og efterspørger. Produktet bliver med andre ord relativt 

ringere, som årene går, mens engrosprisen omvendt vil kunne hæves markant. Dette finder Telenor 

uholdbart. Telenor skal derfor fastholde synspunktet om, at et af hovedformålene med den årelange 

revision af LRAIC-modellen netop var at komme væk fra årlige prisstigninger på ca. 5% i takt med at 

efterspørgslen efter kobberbaseret bredbånd falder.  

Telenor skal igen understrege, at markedet for kobberbaserede produkter er under pres fra alternative 

infrastrukturer, og at det er vanskeligt at se et rimeligt grundlag for væsentlige prisstigninger fra det 

nuværende niveau. Skulle kundeafgangen fra kobberbaserede produkter bremses, ville en prisreduktion 

være en mere oplagt vej at gå.  

De foreslåede maksimalpriser må særligt forventes at ramme de kunder i ”bredbåndsrestgruppen”, der ikke 

endnu har et alternativ til DSL, og som derfor vil skulle forholde sig til årlige prisstigninger i den kommende 

årrække, indtil der findes reelle alternativer.    

Telenor har som ovenfor oplyst valgt at tage konsekvensen af udsigten til stigende priser for leje af 

kobberprodukter hos TDC og er foreløbigt ophørt med at tage nye kunder ind på DSL-platformen. Balancen 

for, hvor længe det er kommercielt bæredygtigt at være til stede på det kobberbaserede 

bredbåndsmarked, er således tippet i den helt forkerte retning. 

Af hensyn til Telenors eksisterende DSL-kundebase, og af hensyn til de tjenesteudbydere, der endnu gør 

brug af DSL i udbuddet af bredbånd, skal Telenor gentage den ovenfor anførte anbefaling om at indføre en 

grænse for, hvor meget priserne maksimalt må stige i forbindelse med ikrafttrædelse. Et sådan vilkår er af 

afgørende betydning for en fortsat levedygtig konkurrence på kobberbaserede bredbåndsprodukter. 

Vedrørende afsnit 14.2 om tilsagn om prissætning for coax 

Telenor bemærker, at TDC har valgt at reducere maksimalprisen for det ene af de to coax ”ankerprodukter” 

(100 Mbit og 100 Mbit), således at prisen for coax BSA 1000 Mbit reduceres fra de tidligere oplyste 1.997 
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DKK til nu 1.600 DKK (plus inflation 0,84% de efterfølgende år). Dette udgør imidlertid stadig en helt 

urimelig og uforklarlig prisstigning på 45-50 % ift. den gældende kommercielle pris.  

Coax-markedet er i disse år i en rivende udvikling, og flere og flere kunder får gavn af den begyndende 

konkurrence. Det er selvsagt uhyre positivt. Men så markante prisstigninger, som der med tilsagnsudkastet 

gives mulighed for, vil reducere efterspørgslen efter coax generelt, reducere den båndbredde, kunderne 

efterspørger, og forringe konkurrencen, idet tjenesteudbyderne vil få vanskeligere ved at kunne udbyde 

attraktive produkter til kunderne som alternativ til TDC’s egen detailforretning.  

Telenor har tidligere givet udtryk for, at det er væsentligt, at den anvendte gennemsnitlige maksimalpris er 

i overensstemmelse med de reelle, underliggende omkostninger og omkostningsdrivere. Desværre ses 

TDC’s udkast til tilsagn stadig ikke at være indenfor rammerne af det relevante, LRAIC-modellerede 

omkostningsniveau. Seneste opdaterede LRAIC-model viser, at den årlige pris for en gennemsnitlig Coax 

BSA maksimalt bør være 851 DKK. TDC’s oplyste maksimalpris for 1000 Mbit er 88 % over den LRAIC-

referencepris, som Erhvervsstyrelsen har beregnet.  

Erhvervsstyrelsen har Telenor bekendt ikke begrundet, hvorfor det ikke i forbindelse med prisfastsættelsen 

af coax er LRAIC, der er referenceprisen.  Det synes ulogisk, at LRAIC alene er en passende reference i 

forhold til Fiber og kobber, mens coax i vid udstrækning prissættes frit af TDC. LRAIC er i sig selv en 

maksimalprisregulering, hvorfor det savner mening, at TDC finder anledning til at sende et tilsagn i høring, 

der så åbenlyst afviger fra de vilkår, der må forventes at være relevante referencepunkter ved en 

regulering. 

Telenor skal på ovenstående baggrund igen opfordre Erhvervsstyrelsen til, på linje med kobber og fiber, at 

sikre at LRAIC bliver referencerammen for coax-produkterne. Derudover skal Telenor opfordre 

Erhvervsstyrelsen til at sikre en grænse for størrelsen af en evt. prisstigning i forbindelse med 

ikrafttrædelse til maksimalt 5 %.   

Vedrørende afsnit 14.2 om tilsagn om prissætning for fiber 

Telenor noterer, at TDC har valgt at reducere prisen for de to angivne fiber VULA hastighedsvarianter, 

således at prisen for Fiber VULA 100 Mbit ikke overstiger DKK 1.600 DKK p.a. for 2021 (mod tidligere forslag 

om 1.997 DKK) og prisen for Fiber VULA 1000/500 Mbit ikke overstiger DKK 2.000 p.a. for 2021 (mod 

tidligere forslag om 2.370 DKK).  

Telenor anerkender, at der således er sket en reduktion i det maksimale prisniveau, som TDC tidligere har 

lagt op til, men der er stadig tale om en væsentlig prisforhøjelse på over 30 % ift. det niveau, der i dag 
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gælder for DONG-området (dvs hele hovedstaden). Det er efter Telenors opfattelse væsentligt, at den 

anvendte gennemsnitlige maksimalpris er i overensstemmelse med de reelle, underliggende omkostninger 

og omkostningsdrivere.  

Det relevante LRAIC-niveau er LRAIC-omkostningen uden indregning af ekstraordinær risikopræmie 

(Telenor beskrev i høringssvar af 25. februar, hvorfor risikopræmien bør reduceres til et minimum). Seneste 

opdaterede LRAIC-model viser, at prisen for en gennemsnitlig fiber BSA-pris maksimalt bør være 1.524 DKK 

pr. måned (uden risikotillæg). TDC’s priser på hhv. 1.600 DKK og 2.000 DKK ligger således uomtvisteligt 

udenfor den angivne relevante LRAIC-referencepris.   

Da LRAIC i sig selv er en maksimalprismodel, savner det mening, at TDC finder anledning til at sende et 

tilsagn i høring, der afviger så markant fra de vilkår, der må forventes at være relevante referencepunkter 

ved en regulering. For at undgå prishop ved ikrafttrædelsen, skal Telenor kraftigt opfordre 

Erhvervsstyrelsen til at sikre en grænse for størrelsen af en evt. prisstigning i forbindelse med 

ikrafttrædelse til maksimalt 5%.   

Vedrørende metode til beregning af coax-båndbredder (bilag 3 til tilsagnsafgørelse)   

Bilag 3 til tilsagnsafgørelsen beskriver den metode TDC lægger op til at anvende til at verificere om tilsagnet 

vedrørende maksimalpriser på 100 Mbit/s og 1000 Mbit/s coax båndbredder er opfyldt.  

Hensigten med metoden er, at den skal kunne anvendes til at validere TDC’s prissætning uafhængigt af 

hvordan TDC måtte vælge at udmønte prissætningen fremadrettet. Eller som TDC selv formulerer det:  

”Metoden har alene til formål at validere overholdelse af tilsagnets maksimalpriser, og anvendes ikke i den 

faktiske afregning af SP-kunden. Ligeledes kan beregninger i metoden ikke normere de konkrete, afregnede 

priser for den enkelte SP-kunde.” 

Telenor finder ikke, at det i praksis giver mening at forhåndsgodkende anvendelsen af en metode 

uafhængigt af hvilken prisudmøntning TDC efterfølgende måtte vælge at anvende. Metoden som er 

foreslået er alene beskrevet meget overordnet og uden præcise definitioner og numeriske regneeksempler. 

Det er ikke muligt for Telenor på grundlag af denne ufuldstændige beskrivelse at gennemskue hvordan 

modellen i praksis påtænkes anvendt eller sammenhængen mellem en række udefinerede tekniske 

begreber. Der er dermed så meget usikkerhed forbundet med modellens praktiske anvendelse, at branchen 

i praksis helt eller delvist afskæres fra at blive hørt og påvirke beslutningen via konkrete indvendinger.  
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Modellen, der skal bruges til at kontrollere overholdelsen af pristilsagnene, bør selvfølgelig nøje afstemmes 

med den faktiske afregningsmodel, der påtænkes anvendt, og det er Erhvervsstyrelsen - og ikke TDC - der 

bør være ansvarlig for kontrollen gennem inddragelse af branchen.  

Telenor finder også anledning til at kommentere på sanktionsbestemmelserne i tilfælde af, at den 

foreslåede modelberegning måtte vise, at tilsagnets maksimalpriser ikke er blevet overholdt. TDC anfører 

herom:  

”Opgørelsen af peak- og dataforbrug foretages ved udgangen af oktober med en opgørelsesperiode på 12 

måneder. Baseret på denne opgørelse beregnes hvorvidt prislofterne er overskredet. En eventuel nødvendig 

justering af linje- eller kapacitetspris mhp. overholdelse af prislofterne indarbejdes og varsles til den 

ordinære prisændring pr. 1. januar.” 

Telenor må forstå dette sådan, at hvis TDC i en periode kommer til at tage en for høj pris så vil det alene 

medføre, at der sker en priskorrektion fremadrettet så sandsynligheden mindskes for at den samme 

manglende overholdelse af tilsagnet sker igen i næste periode. Telenor finder ikke sanktioner, der åbenlyst 

giver incitamenter til ikke at overholde tilsagnet, velegnede. Telenor vil derfor opfordre styrelsen til at 

afvise dette og eventuelle lignende forslag fra TDC, som alene rummer mulighed for – på bekostning af 

engroskunderne – at berige TDC ved manglende overholdelse af tilsagn.   

Telenors vurdering af effekten af forhøjede engrosprisniveauer på detail markedet og ift. konkurrencen 

Hvis TDC forhøjer sine engrospriser, som det er foreslået med tilsagnet, må det forventes, at priserne på 

detailmarkedet på tilsvarende vis bliver forhøjet. Konkurrencen på bredbåndsmarkedet sikrer i dag 

slutbrugerne nogle prisniveauer, der ikke efterlader tilstrækkelige marginer til, at selskaberne blot kan 

absorbere nye engrosprisforhøjelser. Derfor må selskaberne i tilfælde af kommende engrosprisforhøjelser 

sende regningen videre til slutkunderne. 

En forhøjelse af slutbrugerpriserne på bredbånd vil alt andet lige reducere efterspørgslen på 

bredbåndsprodukter, i særdeleshed efterspørgslen på forbindelser med højere båndbredder, da det må 

forventes, at de af TDC foreslåede maksimalpriser vil ramme de højere hastigheder relativt hårdest. 

Kunder, der tidligere har aftaget 1000 Mbit/s, vil foretrække 100 Mbit/s osv.  

Telenor har vanskeligt ved at se, at højere detailpriser og reduceret efterspørgsel efter bredbånd er i 

overensstemmelse med den brede politiske dagsorden og – især – formålet med den sektorspecifikke 

konkurrenceregulering. 
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Det har været nævnt af Erhvervsstyrelsen, at de forhøjede prisniveauer, som var resultatet af 

Erhvervsstyrelsens LRAIC-proces, til dels skyldes krav fra Europa-Kommissionen. At lægge ansvaret for 

forhøjede priser over på EU giver imidlertid ikke mening. Telenor har været i dialog med Europa-

Kommissionen, og kommissionen bekræfter, at det naturligvis ikke har været hensigten med EU-

reguleringen, at de nye regler hverken skulle gøre bredbånd dyrere for forbrugerne, reducere 

efterspørgslen efter bredbånd eller spænde ben for konkurrencen.  

Det er rigtigt, at den grundlæggende teleregulering udspringer af EU-regler, og at der i EU-regi generelt er 

fokus på, at det skal kunne svare sig at investere i udrulningen af højhastighedsinfrastruktur, særligt i de 

lande der er bagud i forhold til den digitale infrastruktur.  

Men Danmark er ikke bagud. Udrulningen af bredbåndsinfrastruktur sker i disse år med en meget høj 

hastighed, og over 90 % af de danske husstande vil ved udgangen af 2021 have adgang til 

højhastighedsbredbånd. De aktuelle økonomiske nøgletal viser også rekordhøje investeringer i 

telemarkedet. Investeringsniveauet i telesektoren var således i 2020 det højeste nogensinde, hvilket 

primært skyldes – særligt TDC’s – investeringer i bredbåndsinfrastruktur. 

Balancen mellem hensynet til investeringer på den ene side og sikring af rimelige forbrugerpriser og god 

konkurrence på den anden side er ved at tippe, når prissætningen fra såvel styrelsens som TDC’s side må 

forventes direkte at skade konkurrencen og forbrugervilkårene. 

Det skal understreges, at engrospriser, der overstiger de reelle omkostninger inkl. en rimelig fortjeneste, 

utvivlsomt vil skabe grobund for usund konkurrence, særligt når tjenesteudbyderne skal konkurrere med en 

vertikalt integreret tjenesteudbyder. Unormalt høje engrospriser giver den vertikalt integrerede 

tjenesteudbyder gode muligheder for at undergrave konkurrencen med ”skuffetilbud”, der prismæssigt 

ligger under konkurrenternes priser, men stadig dækker omkostninger og en rimelig fortjeneste for den 

vertikalt integrerede koncern. 

Vedrørende TDC’s tilsagn om ikke at iværksætte prisklemmer   

Telenor finder det uholdbart, at de fire netejere, der har valgt at tilbyde adgang på baggrund af et 

udarbejdet tilsagn, hver har designet en prisklemmemodel, der skal gælde for hvert deres ”egen-tilsyn”, 

tilsyneladende uden Erhvervsstyrelsens videre involvering.  

Telenor finder tilsynet med prisklemmer for væsentligt til, at det kan overlades til de vertikalt integrerede 

netejere selv at sikre overholdelse heraf. 
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Risikoen for interessekonflikter internt hos disse netejere, og mellem eksterne tjenesteudbydere og 

koncerninterne tjenesteudbydere, er for stor, uanset hvor transparent en egen-tilsyns-model måtte være 

og uanset en evt. mulighed for at bede om audit fra uvildig tredjepart. 

Telenor skal på den baggrund kraftigt opfordre til, at Erhvervsstyrelsen genovervejer egen-tilsynsmodellen 

og i stedet sikrer transparens og ensartethed ved selv at varetage tilsynet som uafhængig 

tilsynsmyndighed.  

I forhold til den konkrete prisklemmemodel skal Telenor gentage den tidligere fremsatte bekymring om, at 

et prisklemmetilsyn uden tilsyn med de mange produkter, der sælges som skuffetilbud i forbindelse med 

den direkte kontakt til kunderne, er behæftet med en stor svaghed og alt for stor risiko for omgåelse.  

Telenor skal derudover bede Erhvervsstyrelsen sikre, at der i forbindelse med et prisklemmetilsyn føres 

tilsyn med flere end blot et til to flagskibsprodukter pr. infrastruktur, som der ellers lægges op til af TDC.  

Det bør i al væsentlighed være såvel samtlige markedsførte produkter som anvendte ”skuffetilbud”, der 

føres tilsyn med.  

Øvrige synspunkter fremsat i høringssvar af 25. februar 2021, som desværre stadig er aktuelle 

Idet Telenor kan notere at TDC’s tilsagn i vid udstrækning er uændret, når bortses fra ovenstående 

justeringer af pris mv, skal Telenor understrege at følgende afsnit i høringssvaret af 25. februar 2021 endnu 

er aktuelle synspunkter, bekymringer og anbefalinger ift. en endelig tilsagnsafgørelse: 

 Afsnittet ”Vedrørende afsnit 11.3. om principper for udvælgelse af områder for fiberudrulning 

(høringssvaret s. 4) 

 Afsnittet ”Vedrørende produkter med hastigheder over 1000 Mbit/s på fiber (høringssvaret s. 6) 

 Afsnittet ”Vedrørende udmøntning af priser på forskellige hastighedsvarianter på fiber” 

(høringssvaret s. 7) 

 Afsnittet ”Et ekstra incitament til udrulning er ikke påkrævet (risikopræmien)” (høringssvaret s. 7) 

 Afsnittet ”Vedrørende produkter med hastigheder over 1000 Mbit/s på coax” (høringssvaret s. 8) 

 Afsnittet ”Vedrørende udmøntning af priser på forskellige hastighedsvarianter på coax” 

(høringssvaret s. 8) 

 Afsnittet ”Væsentlige accessoriske ydelser bør være oplyst og omfattet af tilsagn om maksimalpris 

(coax, fiber og kobber)” (høringssvaret s. 8) 

 Afsnittet ”Krav om tilslutning/indgåelse af aftaler om bredbåndsudbyderskifte” (høringssvaret s. 

11) 
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Dette brev sendes alene i elektronisk version. 

 

Med venlig hilsen 

     

Kenneth Gross Jarnit      

Senior Regulatory Advisor      

Telenor A/S     


