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Telestatistikken afslører ubalance i reguleringen
Det gamle kobbernet er i frit fald som bredbåndsplatform, mens bredbånd leveret via kabel-tv-platformen nu
er vokset til samme niveau. Men kabel-tv er alligevel den
eneste faste bredbåndsplatform, der ikke er reguleret.
Hermed er der ubalance i reguleringen, der ellers har teknologineutralitet som ledestjerne. Det er til skade for
konkurrencen på markedet.
Hurtige bredbåndsforbindelser er i stigning,
mens de langsomme falder. Skillepunktet er 50
Mbit/s

Energistyrelsen har netop sendt deres halvårlige telestatistik på gaden. Antallet af forbindelser fra 50 Mbit/s og opefter stiger, mens
alle under 50 Mbit/s falder. Det er en markant fremgang for de hurtige forbindelser. Det skyldes, at mængden af internetforbrug stiger
markant både på de mobile og de faste forbindelser. I gennemsnit
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er danskernes månedlige download steget fra 158,2 GB til 176,9 GB
på bare et halvt år fra sidste halvår 2017 til første halvår 2018.
Grundlæggende er der primært tre faste bredbåndsteknologier.
Kobbernettet (xDSL), som er ejet af een udbuder. Kabel-tv-platformen, som udgør det største samlede højhastighedsnet i Danmark og
endelig fibernet, som udbydes af flere selskaber. Kobbernettet er reguleret ned til sidste krokodillenæb ligesom fibernettet i Nordsjælland er reguleret. Energiselskabernes fibernet er ikke reguleret i
dag. Endelig er der kabel-tv-nettet, der er omfattet af regulering,
men ikke pålagt nogle forpligtelser dvs. reelt er ikke-reguleret.
Den ikke-regulerede kabel-tv-platform indhenter
kobbernettet

De seneste 13 år har der været en konstant stigning i abonnenter på
kabel-tv-platformen, mens xDSL-platformen har oplevet en reduktion. Det har nu bragt kabel-tv-platformen på højde med xDSL-platformen (det gamle kobbernet).

Paradoksalt er konkurrencen lavest i hovedstadsområdet

Knap halvdelen af alle danske husstande har kun eet valg af infrastruktur. Kabel-tv er desuden forekommende , hvor graden af konkurrerende infrastruktur er lav. Mange steder er alternativet kun
xDSL-platformen, så det konkret bliver et valg mellem samme udbyders to platforme. Det gælder specielt i hovedstadsområdet, jf de
gule områder i nedenstående figur. Det rejser spørgsmålet om hvorvidt der er en ubalance i reguleringen i forhold til kabel-tv-nettet.
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Konkurrrence på infrastruktur er størst uden for
byerne
Andel af husstande i postnumre med adgang til konkurrende bredbåndsinfrastruktur 2017
hustande med konkurrerende infrastruktur
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