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Norlys Teles høringssvar til 

Udkast til markedsanalyse af engrosmarkedet for netadgang til  
lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3LC) 
 

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

Udkast til markedsanalyse af engrosmarkedet for netadgang til  lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted 

(M3LC). Vi sætter stor pris på den åbenhed og tillidsfulde dialog, som vi har med ERST, både i forhold til 

markedsanalysen såvel som generelt om reguleringen på telemarkedet. 

 

Nærværende høringssvar ligger i forlængelse af høringssvarene afgivet til Udkast til produktmarkedsaf-

grænsning for marked 3 (januar 2020), Udkast til geografisk afgrænsning for marked 3H (maj 2020), Tele-

udspillets initiativ om fælles udnyttelse af den yderste del af bredbåndsnettet (februar 2020) samt senest 

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

sted (M3HC) (august 2020). 
 

 

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

ked på det danske bredbåndsmarked, da produkterne i høj grad substituerer hinanden. I dag får cirka 

750.000 kunder deres bredbåndsforbindelse via kobbernettet, og på trods af at efterspørgslen på højere 

hastigheder stiger, ser vi ikke nogen grund til, at man allerede på nuværende tidspunkt opdeler markedet. 

En opdeling af markedet ville fra Norys’ perspektiv tidligst være nødvendig i en kommende markedsana-

lyse af det danske bredbåndsmarked. ERST skriver også selv i udkastet, at udfasningen af lavkapacitet vil 

tage 5-10 år, hvorfor man uden problemer vil kunne vente 3-6 år med den opdeling af markedet, man her 

lægger op til. Ønsker man alligevel at skelne imellem høj- og lavkapacitet, så bør de dele af kobbernettet, 

der tilbyder højhastighedsprodukter, også inkluderes i opgørelsen af højhastighedsnettet.  

 

Løbende overgang fra kobbernettet til højkapacitet 

Markedsanalysen viser, at et væsentligt kundesegment ikke forventes at ville skifte fra et kobberprodukt 

til et fiber-eller coax-bredbåndsprodukt. Det er ifølge markedanalysen allerede i dag muligt for 400.000 

danskere at opnå bredbåndshastigheder på mindst 100/24 Mbit/s på kobbernettet. Et væsentligt kunde-

segment får dermed en hastighed, der er tilstrækkelig for deres behov, hvilket understøtter forventningen 

om en løbende overgang fra kobber til et andet produkt. 

 

Norlys Teles hovedbudkskaber: 

• 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, at ønsker man at opdele markedet i et lav- og højkapacitetsmarked, bør det 
først ske i en kommende markedsanalyse, da lavkapacitetsprodukter også i de kommende år 
vil være dækkende for langt de fleste kunder. 

 

• Vil TDC  afvikle dele af kobernettet, skal dette ikke kun ske under hensyntagen til tjenesteud-
bydere, der lejer sig ind, men i endnu højere grad med hensyn til de 7 procent husstande, der 
alene har bredbåndsadgang via en kobberforbindelse i dag. 

 

• Jævnfør EU’s direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation, 
L321/36 §29, mener vi, at opdelingen af markedet vil være udtryk for en omkostningfyldt og 
byrdetung overimplementering af direktivets intention.  
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Kobbernettet kan derfor efter Norlys’ vurdering ikke udskilles som en samlet enhed i et lavkapacitetsmar-

ked på nuværende tidspunkt, men bør enten deles mellem et lav- og højkapacitesmarked – eller være en 

del af et samlet bredbåndsmarked. Det giver mest mening, ikke mindst for forbrugerne. 

 

TDC’s eje af kobbernettet udgør også en markant konkurrencefordel på højkapacitetsmarkedet 

Norlys er glade for, at ERST i udkastet har taget højde for det forhold, at TDC har en konkurencemæssig 

fordel ved at kunne opmigrerere kunderne, da de også ejer højkapacitetsinfrstruktur. Det er dog en væ-

sentlig pointe, at det ikke kun er konkurrencemæssig fordel for TDC på lavkapacitetsmarkedet, men også 

på højkapacitetsmarkedet. Den løbende migrering af bredbåndsforbindelserne fra lav- til højhastigheds-

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

styret af kundens nuværende bredbåndsudbyder. 

 

Mange danskere finder bredbåndsmarkedet uoverskueligt og uigennemsigtigt og vil derfor foretrække at 

fastholde nuværende udbyder og have mindst muligt besvær ved skiftet. Desuden har mange bredbånds-

kunder i dag en abonnementsform 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 bredbåndsudbyder. Vi mener derfor, at 

bredbåndsnettet skal ses samlet på tværs af teknologier og hastigheder.  

 

Hensynet til forbrugerne bør vægtes højest 

Der lægges i udkastet op til, at TDC måtte ønske at afvikle dele af kobbernettet efterhånden som man op-

migerer kunderne til en højkapacitetsforbindelse. I udkastet beskrives primært, hvordan TDC skal tage 

hensyn til tjenesteudbyderne, da disse ofte ikke har andre indgangsveje til pågældende adresse.  

 

Norlys er ejet af vores forbrugere og netop derfor må vi understrege, at det allervigtigste, hvis TDC ønsker 

at afvikle kobbernettet, er de 7 procent af det samlede antal hustande, der ifølge ERST alene kan få deres 

bredbåndsforbindelse via kobbertnettet. Norlys er ærlig talt bekymret over, at ERST vægter hensynet til 

tjenesteudbyderne højere end hensynet til den danske borger, hvor kobbernettet er en helt essentiel liv-

line af afgørende betydning i det moderne samfund. 

 

Konkurrencen på det danske bredbåndsmarked er først og fremmest vigtig for at sikre bedre forhold for 

forbrugerne. Derfor bekymrer det os, at ERST i udkastet alene nævner hensyet til tjenesteudbyderne, når 

det først og fremmest burde være forbrugerne og deres muligheder, som ERST havde som sigte i analy-

sen. 

 

Det understreger blot det overordnede indtryk, at opdelingen i et lav- og højkapacitetsmarked på nuvæ-

rende tidspunkt er en bureaukratisk øvelse, der ikke skaber værdi for hverken forbrugerne eller samfun-

det – man har faktisk helt glemt, at formålet med konkurrencen er hensynet til dem.  

 

Som selskab, der har vores forbrugere som ejer, er en markedsopdeling, der ikke kan begrundes i bedre 

forhold for forbrugerne per deifition problematisk og derfor mener vi fortsat, at opdelingen af det danske 

bredbåndsmarked på nuværende tidspunkt ikke er andet end en teoretisk skrivebordsøvelse, der ikke ska-

ber værdi hverken for forbrugerne, netejerne, tjenesteudbyderne eller samfundet som helhed. 
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Såfremt vores høringssvar giver anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed for yderligere ud-

dybning og I er velkomne til at kontakte undertegende. 

 

Lasse Pilsmark Kaldahl 

laskal@norlys.dk 

 


