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      København, 24. august 2020 

Erhvervsstyrelsen       

Telemarked    

Att. Mette Mølsted  

(memokr@erst.dk og postmar@erst.dk) 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til markedsanalyse af marked M3HC 

Fastspeed har 8. juli 2020 modtaget til Styrelsens udkast til markedsanalyse af marked M3HC. 

 

Fastspeeds input og bemærkninger fremsendes hermed.  

 

Produktmarkedsafgrænsning: Fastspeed støtter den af ERST valgte produktmarkedsafgrænsning i 
hhv. høj- og lavkapacitetsinfrastruktur, herunder valget af teknologier knyttet til de respektive 

markeder. 

Fastspeed forstår ERSTs valg af ikke at inddele i adskilte markeder for hhv. ”lokal” og ”central” 

adgang – dog bør det ikke udelukkes at opstille krav om, at et ubestykket fiberprodukt stilles til 

rådighed, idet udbud af et sådant produkt har en ”opdragende” effekt på markedet, herunder BSA-

udbudspriserne. Det er helt essentielt – særligt i tilfælde af, at ubestykkede engrosprodukter ikke 

stilles til rådighed – at en evt. maksimalprisregulering holder sig i overensstemmelse med de 
reelle, underliggende omkostninger og omkostningsdrivere, således at der ikke hos engrosudbyder 

kan udmøntes en markant differentieret prisdifferentiering på eks. hastigheder uden baggrund i 

LRAIC omkostningsmodellering, idet der af hensyn til konkurrencen i detailleddet ikke af 

engrosudbyderen i praksis skal defineres udbudspriser og udbud af produkter. En differentieret 

prisudmøntning vil desuden kunne anvendes af de vertikalt integrerede udbydere til at 

påvirke/begrænse konkurrencen for at kunne tage diskriminerende hensyn til eget udbud af 

slutbrugerprodukter i detailleddet. 

Geografisk markedsafgrænsning: ERSTs valg af elforsyningsområder som enhed for 
markedsanalysens geografiske inddeling tages til efterretning – denne inddeling kan i praksis være 

mere anvendelig/håndtérbar, selvom den principielt rigtige inddeling i vores optik havde været på 

husstandsniveau. Den valgte geografiske opdeling i delmarkeder giver dog behov for at sikre, at  

1) de inddelte områder fastholdes i perioden for markedsanalysens virke, således at eventuel 

sammenlægning/fusionering af elforsyningsområder (eks. Cerius/Radius) ikke reducerer antallet af 

delmarkeder, og  

2) enkelte elforsyningsområder med ret klare opdelinger på engrosudbudssiden vil være relevante 

yderligere at opdele, således at der kan udpeges SMP-udbydere på separate dele af disse 

elforsyningsområder. Eksempler på elforsyningsområder, hvor dette vil være relevant, er Konstant 

Net A/S og Vores Elnet A/S. 

Prisklemmetilsyn: Det er vigtigt for etablering af reel konkurrence i detailleddet, at der sikres 
rimelige marginer. Bekymringen er, at der for de vertikalt integrerede udbydere, der pålægges 

SMP-status, vil blive sat priser i engrosleddet, som ikke giver plads til at konkurrere på lige og 

rimelige vilkår med disse udbyderes egne detailudbud. Derfor er det yderst vigtigt, at der bliver 

mulighed for at føre tilsyn ift. iværksættelse af eventuelle prisklemmer, både på coax og fiber. 

Desuden skal priser og eventuelle rabatstrukturer (volumenrabatter m.m.) ikke på urimelig vis 

favorisere egne ”volumenforretninger” for de vertikalt integrerede udbydere. 

Tilsagn: Det er vigtigt, at de tilsagn, der vil blive givet fra en række netejere i løbet af efteråret, 
indeholder en betydelig og tilstrækkelig detaljeringsgrad ift. prissætning, principper for rabatter, 

ambitiøs tidsplan for åbning for tjenesteudbydere med sanktionsmuligheder ved tidsoverskridelse 

osv., ligesom det ikke må være op til den enkelte netejer at kunne opstille begrænsninger samt 
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diskriminere mellem tjenesteudbydere ift. rækkefølge osv. for tilslutning på deres net (eksempel: 

Fibia, der i ITWatch udtaler, at der i løbet af 2021 formentlig kun kan blive plads til 1-2 yderligere 

tjenesteudbydere https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article12348204.ece). Det er afgørende, 

at detaljeringsgraden i tilsagnene er på et niveau, således at tilsagnene reelt bliver bindende ift. 

vilkår for adgang m.v. 

Engrosplatforme: Fas tspeed er enig med ERST i den vurdering, at det er til fælles gunst, såfremt 

der kan samarbejdes ud fra et begrænset antal engrosplatforme. For alternative tjenesteudbydere 

vild et være forbundet med en del omkostninger og betydelig kompleksitet at operere med for 

mange forskellige grænseflader op mod infrastrukturejerne. Idéelt set opererede markedet ud fra 

én fælles platform, men alternativt bør det tilstræbes, at der på de forskellige engrosplatforme i 

bredest mulige omfang benyttes ensartede standarder for eksempelvis adresseopslag osv.  

Forpligtelser: Det er vigtigt, at TDC og Norlys ved udpegning til SMP-status i én/flere delmarkeder 

tildeles forpligtelser om at give adgang til både deres coax- og fibernet. Samtidig henledes ERSTs 

opmærksomhed på, at adgang til infrastrukturen hos vertikalt integrerede udbydere med SMP-

status ligeledes bør omfatte den infrastruktur, som den vertikalt integrerede udbyder måtte have i 

øvrige delmarkeder for at sikre, at der kan konkurreres på lige vilkår i detailleddet – alternativt er 

der en risiko for, at den vertikalt integrerede udbyder vil kunne benytte den eksklusive adgang til 

infrastruktur i andre områder til at sikre sig en konkurrencemæssig fordel i den/de område(r), 

hvor udbyderen har fået SMP-status. 

 

Fastspeed står selvfølgelig til rådighed, såfremt ERST måtte have spørgsmål til ovenstående, eller 

ønsker punkter yderligere uddybet. 

 

Mvh Jens Raith 

Adm. Direktør, Fastspeed 
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