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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i sagen om statens regulering af markedet 

for hurtige adgangsveje til internettet 

(beretning nr. 16/02) 

 

1. Jeg lovede i mit notat af 27. januar 2004 om videnskabsministerens redegørelse til 

beretningen at orientere statsrevisorerne om gennemførelse af de konkurrencefrem-

mende initiativer, som partierne bag teleforliget blev enige om i oktober 2003, jf. 

Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2002, s. 284.  

 Initiativerne omfattede i alt 10 konkrete tiltag, som havde til formål at styrke kon-

kurrencen på bredbåndsmarkedet. I det følgende redegøres kort for gennemførelsen 

af initiativerne. 

 

2. Ifølge initiativ nr. 1 skulle der skabes lige muligheder for TDC og konkurrenterne 

i udnyttelsen af TDC’s nye samtrafikprodukter. Ifølge initiativ nr. 2 skulle reglen om 

ikke-diskrimination præciseres, så den harmonerede bedre med udviklingen på bred-

båndsmarkedet. Ifølge initiativ nr. 3 skulle ATM-net gøres til et samtrafikprodukt. 

Initiativ nr. 1, 2 og 3 blev gennemført ved lov nr. 225 af 31. marts 2004 om ændring 

af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. 

 Ifølge initiativ nr. 4 og 5 skulle kundeskift mellem ADSL-udbydere smidiggøres, 

og samtidig skulle der gennemføres en analyse i samarbejde med telebranchen om 

TDC’s standardtilbud på bredbåndsforbindelser. Initiativerne er gennemført dels ved 
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ajourføring af bekendtgørelsen om standardtilbud, dels ved at TDC har gennemført 

de ønskede ændringer efter drøftelser med IT- og Telestyrelsen og branchen.  

 Ifølge initiativ nr. 6 skulle der etableres et såkaldt dialogforum i IT- og Telestyrel-

sen. Initiativet blev gennemført i 2004 og forventes at styrke dialogen med branchen 

og forbrugerorganisationerne om telereguleringens praktiske effekt.  

 Ifølge initiativ nr. 7 skulle IT- og Telestyrelsen skabe større gennemsigtighed om 

samtrafikreguleringen ved at offentliggøre konkrete afgørelser og kommentarer på 

sin hjemmeside. Initiativet er gennemført for så vidt som IT- og Telestyrelsen har 

lagt en række yderligere afgørelser og udtalelser på hjemmesiden. Gennemsigtighe-

den vil blive yderligere forbedret, efterhånden som styrelsen offentliggør afgørelser 

truffet efter de nye samtrafikregler.  

 Ifølge initiativ nr. 8 skulle der opstilles mål for kvalitetsmåling i teleprodukter. I 

den anledning er det besluttet at udvikle en ny informationsguide, som samler infor-

mation om priser og kvalitet i én guide. Den nye guide, der også vil komme til at 

rumme oplysning om IP-telefoni og 3G-tjenester, forventes lanceret på internettet 

medio 2006. 

 Ifølge initiativ nr. 9 skulle TDC gradvis udbygge bredbåndsdækningen til 96 % 

pr. 1. oktober 2004 og til 98 % pr. 1. oktober 2005. Initiativet er gennemført for så 

vidt som TDC har afsluttet en udbygning, der indebærer, at 98 % af samtlige hus-

stande og virksomheder i maj 2005 havde adgang til ADSL. 

 Ifølge initiativ nr. 10 skulle TDC indstille opkrævning af gebyr for bredbåndsun-

dersøgelse og for annullering som følge af manglende ledig rå kobber. Initiativet er 

gennemført med virkning fra 1. januar 2004, hvor begge gebyrer bortfaldt. 

 

3. Det fremgår af IT- og Telestyrelsens telestatistik, at TDC’s relative markedsandel 

faldt fra 79 % af bredbåndsmarkedet ultimo 2003 til 75 % ultimo 2004, og på den 

baggrund har jeg spurgt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, om gen-

nemførelsen af initiativerne i konkurrencepakken har bidraget til denne udvikling. 

 Ministeriet har oplyst, at der ikke kan påvises en direkte sammenhæng mellem 

gennemførelsen af konkurrencepakkens initiativer og de ændrede markedsandele, 

bl.a. fordi effekten af konkurrencepakken først slår fuldt igennem med en række mar-

kedsafgørelser, som IT- og Telestyrelsen forventes at træffe i løbet af efteråret 2005. 
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4. Sammenfattende kan jeg konstatere, at 9 ud af konkurrencepakkens initiativer er 

gennemført, og at det 10. initiativ forventes lanceret medio 2006.  

 Da jeg endvidere er bekendt med, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-

vikling har igangsat et udredningsarbejde om behovet for at revidere den eksisteren-

de bredbåndsstrategi fra 2001, finder jeg, at der ikke udestår yderligere punkter i den-

ne sag.  

 På den baggrund betragter jeg beretningssagen som afsluttet. 

 

 

 

Henrik Otbo 


