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Høringssvar til udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3  

  

Først og fremmest vil Norlys gerne takke Erhvervsstyrelsen (i det følgende ”ERST”) for mu-

ligheden for at give høringssvar til udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3.   

  

ERST skriver i indledningen, at formålet med at offentliggøre udkastet til produktmarkedsaf-

grænsning som et selvstændigt dokument er, at ERST ønsker at indhente input og bemærk-

ninger fra branchen.  

  

Vi sætter stor pris på ERST’s åbenhed og den dialog med branchen, som ERST lægger op 

til.  

 

Det er vores umiddelbare vurdering, at produktmarkedsafgrænsningen skal ses i sammen-

hæng med resten af markedsanalysen fra ERST. Derfor forbeholder vi os retten til at justere 

vores holdninger i dette høringssvar, når vi kender resten af elementerne i den samlede mar-

kedsanalyse. F.eks. kan den geografiske afgrænsning af markederne have betydning for, 

hvordan vi mener det er hensigtsmæssigt at afgrænse produktmarkederne. 

  

Indledende bemærkninger 

  

Norlys’ samlede hovedbudskaber fremgår nedenfor af boks 1.       

 

Boks 1 

Norlys er overordnet set enige i, at der ikke længere er grundlag for at opretholde marked 3a og 3b 

som separate markeder. Vi bakker således ERST op i at lægge markederne sammen og foretage en 

ny afgrænsning af produktmarkedet.  

  

Det er altafgørende, at produktmarkedsafgrænsningen og reguleringen i det hele taget er tidssva-

rende og understøtter investeringer i fremtidssikret infrastruktur.  

  

Vi mener ikke, at markederne bør adskilles i et lav- og højkapacitetsmarked, da markedsdynamikker 

i høj grad kører på tværs af teknologier.   

  

Vi er enige i, at der ikke er væsentlige fordele ved rå/ubestykkede produkter med lokal opsamling. 

Virtuelle produkter (BSA) med central opsamling giver tilsvarende muligheder.  

  

Vi mener, at det er en fejl, at mobile bredbåndsprodukter ikke indgår i Marked 3H.  

  

Der bør tages særlige hensyn i forhold til coax-nettet - hvilket underbygges af implementeringsrådets 

anbefalinger.  

  

Kilde: Norlys 

 

I den resterende del af vores høringssvar beskriver vi de forhold, der efter vores mening støt-

ter op om- og nuancerer vores hovedbudskaber.  
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I forhold til de konkrete spørgsmål, som ERST stiller i udkastet til produktmarkedsafgræns-

ning for marked 3, vil vi besvare disse i slutningen af høringssvaret.  

  

 

Generelle markedsbetragtninger  

  

Med opsplitning af bredbåndsmarkedet i henholdsvis et lav- og højkapacitetsmarked skabes 

et helt nyt landkort over, hvem der lokalt har en dominerende position på det danske bred-

båndsmarked. Fra i dag, hvor der i størstedelen er landet er sammenfald imellem netejer og 

den tjenesteudbyder med den største markedsandel, vil der fremover komme en situation, 

hvor én udbyder lokalt kan sidde med en dominerende markedsposition på højkapacitets-

markedet, mens det samlet set er en alternativ udbyder, der har en dominerende markeds-

position på det samlede bredbåndsmarked på tværs af høj- og lavhastighedsmarkedet.   

  

En potentiel udpegning til SMP-udbyder kan være en udfordring for de ejere af højkapacitets-

nettet, som har planlagt en massiv udrulning af fiber. Det skyldes, at disse selskaber, igen-

nem en nyudpegning som SMP-udbyder og dermed en potentielt restriktiv regulering, kan ri-

sikere at miste incitament til at investere i yderligere udvidelser af nettet. Derudover er det 

vores bekymring, at mindre service providere (uden eget backbone) kan få svært ved at få 

fodfæste på højhastighedsmarkedet. Se pkt. 3 nedenfor for en uddybning.   

 

Det er Norlys’ overordnede holdning, at der ikke bør skelnes imellem et høj- og lavkapaci-

tetsmarked på det danske bredbåndsmarked, da produkterne i høj grad substituerer hinan-

den. Det er desuden Norlys’ holdning, at hvis man skal skelne imellem høj- og lavkapacitet, 

så bør de dele af kobbernettet, der tilbyder højhastighedsprodukter, også inkluderes i opgø-

relsen af højhastighedsnettet.  

 

Vi mener at særligt tre forhold bør overvejes:  

  

1. Den, der har bredbåndskundeforholdet i dag, har en stærk konkurrencefordel i forhold 

til at migrere kunden til højhastighedsmarkedet  

  

2. Et større segment er tilfreds med de hastigheder, der tilbydes på kobbernettet og/eller 

har ikke teknisk indsigt til at skifte udbyder  

  

3. De udbudte tekniske wholesale-løsninger på højkapacitetsmarkedet skal være umid-

delbart anvendelige for små, såvel som store, service providere  

  

  

Ad 1) Den, der har bredbåndskundeforholdet i dag, har en stærk konkurrencefordel i forhold 

til at migrere kunden til højhastighedsmarkedet  

  

Den løbende migrering af bredbåndsforbindelserne fra lav- til højhastighedsmarkedet i de 

kommende år, må i høj grad forventes at ske som en løbende teknisk overflytning fra lav- til 

højhastighedsnet - fiber eller coax – styret af kundens nuværende bredbåndsudbyder.  
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På tilsvarende måde har bredbåndsudbyderne på kobbermarkedet historisk løbende op-

migreret bredbåndskunderne til højere hastighed og nye produkter på kobbernettet, efterhån-

den som udviklingen muliggjorde det, for at sikre relevansen af kundens produkt og for at 

mindske churn til alternative udbydere. Mange danskere finder bredbåndsmarkedet uover-

skueligt og uigennemsigtigt og vil derfor foretrække at fastholde nuværende udbyder og have 

mindst muligt besvær ved skiftet. Desuden har mange bredbåndskunder i dag en abonne-

mentsform med tilknyttet tv-abonnement, hvilket i høj grad mindsker kundens lyst til at skifte 

bredbåndsleverandør.  

  

Det er derfor vores forventning, at mange bredbåndskunder heller ikke fremover vil foretage 

et aktivt valg om at flytte sig fra lav- til højhastighedsmarkedet, med tilhørende stillingtagen til 

alternative udbydere i markedet, men vil lade sig migrere på opfordring af nuværende bred-

båndsudbyder.  

  

Vi mener derfor, at bredbåndsnettet skal ses samlet på tværs af teknologier og hastigheder.  

I en efterfølgende eventuel regulering af netejerne af højhastighedsnettet mener vi derfor 

også, at det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke nødvendigvis er netejer, men i mindst 

ligeså høj grad den, der i dag har markedsdominans på det samlede bredbåndsmarked, der 

sidder med den største markedsmæssige fordel.   

  

  

Ad 2) Et større segment er tilfreds med de hastigheder, der tilbydes på kobbernettet og/eller 

har ikke teknisk indsigt til at skifte udbyder  

ERST’s markedsopgørelse har vist, at et væsentligt kundesegment ikke forventes at ville 

skifte fra et kobber- til et fiber-eller coax-bredbåndsprodukt. Desuden er det jf. Markedsopgø-

relsen allerede i dag muligt for 400.000 danskere at opnå bredbåndshastigheder på mindst 

100/24 Mbit/s på kobbernettet.    

Kobbernettet bør derfor efter Norlys’ vurdering ikke udskilles i et lavhastighedsmarked men 

indgå på lige fod med de øvrige teknologier i markedsvurderingen.  

  

  

Ad 3) De udbudte tekniske wholesale-løsninger på højkapacitetsmarkedet skal være umid-

delbart anvendelige for små såvel som store service providere  

  

Norlys mener, at det er vigtigt at sikre, at de wholesale-produkter, der udbydes på fibernettet, 

er teknisk lige tilgængelige og anvendelige for alle potentielle service providere, således at 

kunderne sikres flest mulige relevante og jævnbyrdige valgmuligheder fra flere udbydere.  

Det tidligere Eniig (nu Norlys) stiftede i 2018 en uafhængig brancheplatform ”OpenNet”, med 

henblik på at etablere en fælles indgang til fiberselskabernes åbning af nettene. OpenNets 

platform er udviklet til systemmæssigt at kunne håndtere både netejere og tjenesteudbydere 

og sikrer igennem BSA-standarden lige vilkår for alle serviceprovidere og tjenesteudbydere. 

Norlys foreslår, at man benytter OpenNet – eller en tilsvarende BSA-teknokologi for at sikre 

lige vilkår for alle udbydere.   

  

En åbning af fibernettet for rå fiber foruden BSA vil stille service providere uden eget back-

bone ringere end service providere med eget backbone og risikere at mindske antallet af re-

levante tilbud til kunderne.  
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På samme tid vil regulering imod åbning af rå fiber pålægge netejere som Norlys så store 

etableringsomkostninger, at det væsentligt vil forrige Norlys evne og incitament til at udbygge 

fibernettet til især yderområderne i den hastighed, som vi i dag har planlagt (se i øvrigt se-

nere afsnit omkring ”Fibermarkedet”).  

  

Konkrete kommentarer til produktmarkedsafgrænsningen  

 

Fibermarkedet  

  

Vi er enige i, at virtuelle fiberprodukter (BSA) er blevet så fleksible, at der ikke er behov for 

fysiske/rå forbindelser med lokal opsamling. Dette skyldes flere forhold.   

  

For det første sikrer man kundernes valgmuligheder ved at tilbyde BSA-produkter fremfor rå 

fiberprodukter. Sælges en rå fiberforbindelse er der kun mulighed for, at en enkelt service 

provider kan levere tjenester ind i den pågældende husstand. Med en BSA-løsning kan flere 

service providere levere supplerende eller konkurrerende produkter samtidig. Ved at sælge 

BSA-løsninger opretholdes muligheden for et varieret udbud til kunden, ligesom det sikrer 

konkurrencen på slutkundemarkedet.  

  

For det andet kan stort set alle slutbrugerprodukter leveres via en fiber BSA-løsning. De pro-

dukter, som ikke umiddelbart er standardprodukter, kan leveres som build-to-order produkter.   

  

Endelig er vi enige med ERST i, at det generelt ikke er rentabelt at etablere sig lokalt i et fi-

bernet (med en rå adgang), da der ikke opnås fordele for forbrugerne, der opvejer omkost-

ningerne. Vores vurdering er, at det, for nogle infrastrukturejere, vil kræve endog væsentlige 

investeringer at klargøre infrastrukturen til at tilbyde rå adgangsprodukter. F.eks. vil det 

kræve opgradering af centraler, og for en lang række centraler vil det være nødvendigt at 

bygge helt nye og større centraler eller foretage væsentlige ombygninger, idet disse skal 

kunne rumme service providernes udstyr samt elinstallationer, køl, sikker adgangskontrol 

etc. til dette. Udover omkostninger til opgradering og nybyg af centraler vil der forventeligt 

skulle afholdes væsentlige omkostninger til nedgravning af yderligere backhaul fiber.  

  

Samlet set vil ovenstående væsentlige kapacitetsomkostninger potentielt resultere i, at der 

rulles fiberinfrastruktur ud til færre husstande.  

  

Mobilt bredbånd  

  

Vi er uenige i, at mobile bredbåndsprodukter ikke klassificeres som højkapacitetsprodukter 

og dermed som en del af højkapacitetsmarkedet. Flere mobile højhastighedsprodukter mar-

kedsføres som reelle substituerende produkter til faste fiberforbindelser. Så længe det er til-

fældet, så bør de også tælles med som en del af højkapacitetsmarkedet.   

  

Det er afgørende, at ERST er indstillet på at revurdere markedsafgrænsningen og inddrage 

mobile højhastighedsforbindelser i højkapacitetsmarkedet, så snart det er relevant.   

Det er vores vurdering, at det inden for en kort tidshorisont bliver relevant, da mobile højha-

stighedsforbindelser bliver mere udbredt, bl.a. med introduktion af 5G. Desuden vil mobile 
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højhastighedsforbindelser - efter vores vurdering - muligvis erstatte faste forbindelser i Ud-

kantsdanmark i takt med at 5G introduceres.  

  

Coax  

  

I lighed med Implementeringsrådets anbefaling; ”Anbefaling EU-REG. nr. 33 fra Implemente-

ringsrådet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation (omarbejdning)”, er det vores holdning, at coax-nettet i Danmark adskiller sig 

fra de fleste andre net i Europa, idet ejerskabet i høj grad er decentralt. Dette underbygges af 

Implementeringsrådet, der i sine bemærkninger skriver:   

  
“Det danske telemarked for højhastighedsbredbånd adskiller sig fra de fleste andre i Europa 

ved, at en betydelig del af infrastrukturen ejes af små og decentrale aktører, herunder anten-

neforeninger, grundejerforeninger og mindre lokale eller regionale aktører. Dette kan give ud-

fordringer i forhold til implementeringen af den symmetriske adgangsregulering, der søger at 

adressere konkurrenceproblemer i denne del af nettene.” 

  
Da coax-nettet adskiller sig væsentligt fra de øvrige teknologier i forhold til ejerskab, så me-

ner vi, at man bør tage særlige hensyn i en potentiel regulering af coax-nettet. En regulering 

af coax-nettet vil kræve regulering af helt små netejere (foreninger o.lign.), hvilket ikke vil 

være proportionalt. Hertil kommer, at der indenfor få år vil være parallel fiberinfrastruktur i de 

fleste områder med coax-net jf. udmeldinger om fiberudrulning fra fiberselskaber landet 

over1. Det betyder, at coax-nettet fremadrettet vil være konkurrenceudsat i endnu højere 

grad end tidligere, da det konkurrerer med både kobbernettet og fibernettet.   

 
1 Kilde: Thy Mors pressemeddelelse af 27.11.2019; Nord Energi pressemeddelelse af 1.5.2019; NRGIs årsrapport 2018 side 13; 

EWIIs pressemeddelelse af 2. oktober 2019; SEAS NVE pressemeddelelse af 3.10.2018. 
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Sideskift  

Besvarelse af ERST’s konkrete spørgsmål  

  

 

 
 

Svar:  

Norlys har ikke bemærkninger til, at ERST ikke har inkluderet faste trådløse net på lavkapa-

citetsmarkedet, udover at det er vores holdning, at alle net så vidt muligt bør indgå i ERST’s 

markedsanalyser.  

 

 
Svar: 

Norlys har ikke uddybende bemærkninger til dette spørgsmål. Det er dog vores indtryk, at si-

tuationen på kobber er ret lig den, der er på fiber. Nemlig at BSA- og VULA-produkter i dag 

er så fleksible, at efterspørglsen efter forskellige produkter er dækket via BSA- og VULA-pro-

dukter. Der er således ikke umiddelbart behov for rå kobberprodukter. 
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Svar: 

Vi er enige i, at virtuelle fiberprodukter (BSA) er blevet så fleksible, at der ikke er behov for 

fysiske/rå forbindelser med lokal opsamling. Dette skyldes flere forhold: 

1. Man sikrer kundernes valgmuligheder ved at tilbyde BSA-produkter fremfor rå fiber-

produkter. 

2. Stort set alle slutbrugerprodukter leveres via en fiber BSA-løsning. Efterspørges pro-

dukter udover standard, kan disse laves som bulid-to-order løsninger. 

3. Vi er enige med ERST i, at det generelt ikke er rentabelt at etablere sig lokalt i et fi-

bernet (med en rå adgang), da der ikke opnås fordele for forbrugerne, der opvejer 

omkostningerne. 

4. Rå fiberprodukter vil kræve afholdelse af væsentlige, yderligere kapacitetsomkostnin-

ger og dermed potentielt resultere i, at der rulles fiberinfrastruktur ud til færre hus-

stande end planlagt.  

Se uddybning af pkt. 1-4 tidligere i dette høringssvar. 

 

 
Svar: 

Overordnet set er det Norlys’ holdning, at coax-baserede forbindelser kan inkluderes på et 

samlet højkapacitetsmarked. 

Det er dog samtidig vores holdning, at der er flere væsentlige forhold, som bør afklares forud 

for en udpegning af SMP-udbydere. Disse omfatter blandt andre (ikke udtømmende): 

- Hvem har defakto råderet over det pågældende coax-net indenfor et afgrænset geo-

grafisk område. 

- Teknisk set er det udelukkende den andel af frekvensbåndet, der anvendes til distri-

bution af bredbåndstjenster, der kan åbnes. Således skal eksterne tjenesteudbydere 

distribuere traditionelle TV-produkter leveret som OTT-produkter. 

I lighed med Implementeringsrådets anbefaling; ”Anbefaling EU-REG. nr. 33 fra Implemente-

ringsrådet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk 
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kommunikation (omarbejdning)”, er det vores holdning, at coax-nettet i Danmark adskiller sig 

fra de fleste andre net i Europa, idet ejerskabet i høj grad er decentralt.  

Det bør ERST på passende vis tage højde for i sin markedsanalyse. 

 

 

 

Såfremt vores høringssvar giver anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed for 

yderligere uddybning. 


