
Som lovet ville Telenor vende tilbage vedrørende udeståendet i høringen på marked 3a og 3b. I december 

måned fremsendtes således et høringssvar til Erhvervsstyrelsen på baggrund af den analyse 

Erhvervsstyrelsen havde lavet på bredbåndsmarkedet. I den forbindelse undlod Telenor at besvare et 

specifikt spørgsmål rettet til branchen. Det drejer sig om spørgsmålet på side 111. 

 

Spørgsmålet der skal besvares: 

”Erhvervsstyrelsen beder på baggrund af ovenstående branchen om at vurdere behovet for at opretholde 

en forpligtelse for TDC til at give netadgang til nationalt opsamlede virtuelle produkter (den contendede 

version af VULA og BSA). Branchen bedes i den forbindelse i givet fald begrunde et sådant behov, herunder 

med en beskrivelse af, hvorfor alternative muligheder for transport ikke er tilstrækkeligt.” 

 

Telenors svar: 

Telenor benytter POI2 på XX punkter hvor vi udveksler trafik med TDC. Telenor afhenter med andre ord i 

stor stil trafik på POI2-niveau (regionalt).  

 

Telenor har imidlertid en helt særlig situation på Bornholm, hvor Telenor i dag gør brug af afhentning på 

POI3. Frem til og med 2014 havde Telenor egen samhusning og rå kobber i Rønne-området, og derudover 

BSA via POI2-afhentning. Telenor betalte ca. XX dkk pr. år for en 1Gbps-forbindelse uden redundans. Da 

den manglende redundans gav anledning til store problemer for Telenors leverancer til Bornholm i løbet af 

2014, og anledning til en del uheldige mediehistorier (særligt da søkablet blev brudt og var unyttigt i flere 

uger), måtte Telenor i første omgang overveje at løse dette ved at udvide med endnu en 

transmissionsstrækning, således at Telenors leverancer nu var understøttet af 1Gbps transmission med 

redundans. Prisen herfor viste sig at være det dobbelte dvs. XXXX mio. pr. år. Da antallet af Telenor-kunder 

på Bornholm ligger i omegnen af 1200 kunder, kan man beregne udgiften pr. kunde til ca. XX kr. pr. kunde 

pr. år (fratrukket et mindre beløb svarende til transmissionstillægget indeholdt i POI3-løsningen). Dette er 

en meget høj ektrapris pr. kunde, som ikke kan dækkes via abonnementspriserne. At kræve en særligt høj 

Bornholmer-afgift for kunder på Bornholm er af forskellige årsager ikke en løsning. 

 

Den endelige løsning for Telenors udfordringer på Bornholm blev, at vi i 2015 lukkede vores egen 

samhusning ned i Rønne, og gik over på POI3 eBSA, idet prissætningen heraf via LRAIC gav mulighed for 

fortsat forretning på Bornholm. 

 

Tilbagerulles regulering af POI3 løber Telenor (og givetvis også andre selskaber) en stor risiko, idet man 

falder tilbage på en POI2-løsningsmodel med egen transmissionsløsning, hvorved man er tilbage ved den 

situation, der er beskrevet ovenfor. Bliver det for dyrt at levere bredbånd til Bornholm, kan konsekvensen 

være at kan lukker helt ned for udbuddet. Dette er naturligvis en rigtigt ærgerlig situation for ikke bare 

Telenor, men også for Bornholm, idet valgmulighederne mellem udbydere reduceres.  

 

Telenor tager meget gerne et møde med Erhvervsstyrelsen om, hvorledes vi får ”enderne til at mødes” eller 

hvis der på anden vis er forhold, som Erhvervsstyrelsen ønsker afklaret.  

 

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på at ovenstående angivelser af priser for transmission er fortrolige.  

 


