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Fibias bemærkninger til udkast til markedsanalyse af engros-

markederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted 

(M3HC) 

 
Erhvervsstyrelsen har den 8. juli 2020 fremsendt udkast til markedsanalyse på 

engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (M3HC) i høring med 

høringsfrist den 24. august.   

Fibias brancheforening, Dansk Energi, har den 24. august afgivet et høringssvar til 

markedsanalysen på M3HC på vegne af sine medlemsvirksomheder, der udruller 

højkapacitetsinfrastruktur i form af fortrinsvis fibernet i Danmark. Fibia tilslutter sig dette 

høringssvar sin helhed, men har dog et enkeltstående og konkret selskabsspecifikt 

anliggende, som vi i det følgende ønsker at henlede Erhvervsstyrelsens 

opmærksomhed på. 

  

Fibia skal indledningsvis bemærke, at Fibia, i lighed med andre netudbydere såvel som 

tjenesteudbydere i markedet, vurderer, at det i forhold til fibernettene i høj grad er muligt 

at opnå tilfredsstillende fleksibilitet og differentieringsmulighed ved brug af virtuelle, 

centraltplacerede opsamlede bitstrømsprodukter (Fiber BSA). Fibia deler derfor 

Erhvervsstyrelsens vurdering af, at det er retvisende at anskue lokal og central adgang 

på ét samlet marked.  

  

Fibia er ejet af de to andelsejede energi- og fibernetkoncerner NRGi og Andel (tidligere 

SEAS-NVE) og etablerer fibernet på store dele af Sjælland, Øerne og i Østjylland. Fibia 

har inden årets udgang adgang til mere end 500.000 husstande og 

erhvervsvirksomheder med fibernet, og har i dag flere end 180.000 kunder på vores eget 

fibernet. Fibia har med virkning fra 2020 åbnet op for kommerciel engrosadgang til sit 

fibernet, og har på nuværende tidspunkt indgået aftaler med TDC (YouSee, Hiper), 

Telenor og Fastspeed om engrosadgang til Fibias fibernet. Yderligere 1 aftale er 

underskrevet men endnu ikke offentliggjorte, og flere er på vej.  

  

Fibia har imidlertid også foretaget investering på et stort 2-ciftret millionbeløb uden for 

vores forsyningsområde. Fibia har således inden for de seneste år investeret et 

betydeligt millionbeløb i egen infrastruktur i det tidligere Dong-område i Nordsjælland, 

som ligger i det geografiske delmarked, og som i Erhvervsstyrelsens udkast til 
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markedsanalyse benævner Radius Elnet, og hvor TDC i udkastet udpeges som udbyder 

med en stærk markedsposition.  

  

I dette område er Fibia til stede med aktivt udstyr på 30 TDC-centraler og 133 TDC-

access-huse, for at vi som tjenesteudbyder kan få adgang til TDC rå fiber produkt, 

således at Fibia kan levere internet og IPTV-produkter til vores slutkunder i dette 

område. Fibia har som led i denne forretningssatsning indgået et langvarigt 

kontraktforhold med en tredjepartsleverandør, som bistår med at opsamle og 

transportere trafik fra de 30 TDC-centraler, hvorefter trafikken udveksles med Fibia på 

et centralt samtrafikpunkt.  

  

Rationalet bag anvendelse af rå fiber frem for Fiber BSA var ønsket om at kunne tilbyde 

og levere de samme produkter til kunderne i området som dem der leveres i resten af 

Fibias forsyningsområde, og det at det ikke er rantablet for Fibia at anvende fiber BSA 

grundet alt for høj prissætning på Ethernet-transport og Multicast.  

  

En migrering af kunderne fra rå fiber til TDCs Fiber BSA vil således indebære både store 

migreringsomkostninger og store ekstra driftsomkostninger for Fibia, hvilket beror på 

TDC´s aktuelle prissætning af Ethernet transport og Multicast. TDC´s aktuelle 

prissætning gør det således ikke muligt for Fibia at opnå et positivt resultat, og 

ændringen vil dermed betyde, at de store investeringer i projektet vil blive urantabelt.  

 

For så vidt angår prissætningen for Ethernet transport betaler Fibia i dag 134,5 kr. pr. 

Mbit/s kapacitet for at sende trafikken fra POI2 til POI3 i TDC´s net. Baseret på det 

aktuelle trafikmønster modsvarer det en månedlig omkostning på mere end 50 kr. pr. 

kunde. Ethernet transport er ikke længere et LRAIC-reguleret produkt, og prisen pr. 

Mbit/s er fra TDC´s side efterfølgende blevet fastholdt således, at Fibias omkostninger 

stiger lineært med stigningen i trafikforbrug pr. slutkunde. Et trafikforbrug der i Fibias net 

er steget med mere end 50% om året i de seneste år. 

  

For så vidt angår Multicast, leverer Fibia i dag et næsten ukomprimeret IPTV-produkt til 

Fibias slutkunder, i lighed med hvad Fibia leverer til slutkunder på Fibias eget fibernet, 

hvilket giver den bedste kundeoplevelse. Hvis Fibia skal fortsætte med levering af det 

samme IPTV-produkt på et Fiber BSA-produkt i TDC´s fibernet ved anvendelse af Fibias 

eget ”feed”, bliver prisen så høj, at der ikke kan opnås et positivt resultat pr. slutkunde 

  

En migrering til Fiber BSA i denne enkeltstående sag, vil ud fra Fibia´s samlede 

økonomisk vurdering indebære, at den månedlige pris for Multicast pr. kunde ikke må 

overstige 15-30 kr./mdr.  pr. IPTV-kunde afhængig af antallet, og at den månedlige pris 

for Ethernet transport tilsvarende ikke prissættes højere end 12-15 kr. pr. kunde med 

nuværende trafikforbrug.  
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En migrering vil desuden medføre migreringsomkostninger, idet der skal et kundebesøg 

og ny CPE til hver eneste kunder, samt nedtages udstyr i 133 acces-huse og 30 central-

huse.  

  

Vi håber, at der kan findes en balanceret løsning der ikke tvinger Fibia til at stoppe som 

SP’er på TDC’s net i Nordsjælland, med tab af kunder og en meget stor 

investering.           

Afslutningsvis vil Fibia understrege, at vi har et stort ønske om at fortsætte vores 

engagement overfor kunder i Nordsjælland, og at dette fortsat kan ske på et grundlag, 

som ikke bliver tabsgivende for Fibia.  

 

Med venlig hilsen 

 

Poul-Erik Speyer Jakobsen 

Senior Konsulent i Særlige projekter & Regulatoriske forhold 

Fibia 

Energivej 33 

4690 Haslev 

www.fibia.dk 
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