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Høringssvar 

Udkast til markedsanalyse af engrosmarkederne for netadgang til  
højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) 
 

Norlys vil gerne takke Erhvervsstyrelsen (i det følgende ERST) for muligheden for at give høringssvar til 

Udkast til markedsanalyse af engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast 

sted (M3HC). Vi sætter stor pris på den åbenhed og tillidsfulde dialog, som vi har med ERST, både i forhold 

til den konkrete markedsanalyse såvel som generelt om reguleringen på telemarkedet.  

 

Vi har i løbet af i år givet vores høringssvar til Udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3 (januar 

2020), Udkast til geografisk afgrænsning for marked 3H (maj 2020) og Teleudspillets initiativ om fælles 

udnyttelse af den yderste del af bredbåndsnettet (februar 2020). Vi henviser til disse høringssvar. 
 

 

I forlængelse af overstående budskaber, vil vi blot understrege, at vi mener, at udkastet lægger op til mas-

siv overimplementering af lovgivning, der ikke er møntet på den velfungerende konkurrencesituation, der 

er i Norlys’ distributionsområde jf. EU-direktivets §29: ”[…] Forpligtelser på engrosniveau bør indføres, 

hvis konkurrencen på et eller flere detailmarkeder sandsynligvis ikke vil blive effektiv uden sådanne forplig-

telser. Navnlig i betragtning af de forventede fremskridt med hensyn til innovation og konkurrence er det 

sandsynligt, at de nationale tilsynsmyndigheder gennem markedsanalyseprocessen gradvist kan konsta-

tere, at der findes konkurrencedygtige detailmarkeder, også selv om der ikke reguleres på engrosniveau. I 

et sådant tilfælde bør den nationale tilsynsmyndighed konkludere, at det ikke længere er nødvendigt at 

regulere på engrosniveau […]” . 

 

Norlys har siden fusionen i 2019 været et selskab i opbygning og vores førsteprioritet har været, at levere 

på de udeståender, som de tidligere selskaber ikke har nået at indfri, herunder særligt åbningen af det tid-

ligere SE-net. I det seneste halve år er vi ikke bare lykkedes med at åbne det tidligere SE net for Telenor, 

Altibox, KvikNet, Bolignet, Fastspeed, men vi har forsat vores udrulning af fiber for milliarder i de danske 

landdistrikter, der har bragt landdistrikter fra Padborg i syd til Løkken i nord helt i front, når det kommer 

til at tilbyde danskerne internet i verdensklasse.  

 

Ses der på udviklingen i åbningen af det tidligere Eniig net, har mere end  XX.XXX kunder allerede valgt 

fiber fra eksterne udbydere, til trods for at flere tjeneste udbydere enten endnu ikke er live på nettet, 

samt at en række tjenesteudbydere alene har været live på nettet i en kort periode. Ses der på forecast 

for XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XX XXXXX,XX forventer tjenesteudbyderne mere end XX.XXX kunder for 

disse tjenesteudbydere ved årsskiftet. Som følge heraf forventer Norlys, at op imod XX.XXX kunder ved 

årsskiftet vil have indgået aftale med eksterne tjenesteudbydere alene i det tidligere Eniig net. Resultatet 

Vores hovedbudskaber kan opsummeres som følger 

• Norlys mener ikke, at markederne bør adskilles i et lav- og højhastighedsmarked, da markeds-
dynamikker i høj grad kører på tværs af teknologier og disse for forbrugeren ofte er substiuer-
bare. 

 

• Norlys mener ikke, at selskaber bør pålægges regulering på adresser, hvor der er alternativ 
højkapacitetsinfrastruktur tilgængelig. 

 

• Jævnfør EU’s direktivt om ”oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation” 
§29 mener vi, at implementering af SMP-regulering på Norlys’ marked vil være udtryk for en 
omkostningfyldt og byrdetung overimplementering af direktivets intention.  
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anser vi for tilfredsstillende set i lyset af, at nettet i stort omfang alene har været teknisk åbent i mindre 

end X måneder i gennemsnit for de enkelte tjenesteudbydere. Det er vores forventning, at vi vil opleve 

samme fremgang i 2021, hvor mere end sammenlagt XX.XXX kunder forventes at have valgt en ekstern 

udbyder ved årets udgang. Denne udvikling står i skærende kontrast til ERSTs opgørelse af, at eksterne 

tjenesteudbydere alene har X.XXX kunder. 

 

Udviklingen i det tidligere Eniig net forventes replikeret i det tidligere SE net, hvor hele infrastrukturen vil 

være såvel kommercielt som teknisk åbent ved udgangen af 2020. Som følge heraf vil Norlys’ egen andel 

af detailmarkedet være udfordret fremadrettet og opleve væsentlig tilbagegang i de kommende år, grun-

det øget konkurrence fra en række tjenesteudbydere på ikke diskriminerende vilkår. 

 

Derudover er det vores opfattelse, at ERST fejlagtigt ikke har taget stilling til Norlys’ særlige situation, idet 

Norlys allerede i dag er pålagt regulatoriske forpligtelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som en 

konsekvens af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af fusionen mellem SE og Eniig til Norlys. 

Det fremgår af præamblen til fusionstilsagnet, at: ”[…]Tilsagn[et] har derfor til formål at sikre, at Parterne 

også efter Fusionen, giver konkurrerende Service Providere Adgang til Parternes Fibernet. […] Formålet 

opnås ved, at Parterne pålægges et økonomisk incitament til at give Adgang til Parternes Fibernet…” Her-

ved har Norlys allerede i dag påtaget sig tidsubegrænsede forpligtelser, der efter KFSTs opfattelse vil sikre, 

at Norlys foretager en kommerciel og teknisk åbning af nettet, der sikrer konkurrencen i detailleddet.   

 

Det undrer derfor Norlys, at ERST ikke i højere grad har drøftet tilsagnenes betydning for konkurrencen 

med sine kollegaer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

 

Ovenstående understreger blot, at regulering ikke vil være proportional. Den vil ikke skabe nogen reel 

værdi, men blot blive en omfattende skrivebordsøvelse, der vil kræve unødig tid og resurser fra ERST og 

selskaberne, der i stedet kunne koncentrere tid og resurser om udrulning af fiber og åbning af nettet for 

alle tjenesteudbydere på frie og lige konkurrencevilkår, i stedet for at bruge pengene på øget administra-

tion og dokumentation.  

 

Med en øget regulering af det danske bredbåndsmarked skaber man hverken værdi for forbrugerne, nets-

elskaberne, serviceudbyderne ellers ERST, men blot en øget mængde administrativt arbejde på et mar-

ked, der har vist vilje og evne til at skabe et ekstraordinært velfungerende marked, som i de senere år vil 

ført an i vejen til et mere digital og sammenhængende Danmark. 

 

Såfremt dette høringssvar giver anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed for en uddybning, 

og I er velkomne til at kontakte undertegnede. 

 

Lasse Pilsmark Kaldahl 

Laskal@norlys.dk 


