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Sendt på mail til postmar@erst.dk samt madras@erst.dk.  

 
 
Høringssvar til Udkast til geografisk afgrænsning for marked 3H 
 
Norlys vil gerne takke Erhvervsstyrelsen (i det følgende ERST) for muligheden for at give hø-
ringssvar til udkastet til geografisk afgræsning for marked 3H. Vi sætter stor pris på den 
åbenhed og tillidsfulde dialog, som vi har med ERST, både i forhold til den konkrete markeds-
afgrænsning såvel som generelt om reguleringen på telemarkedet.  
 
Som vi beskrev i vores høringssvar til ”Udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3” 
fra januar, har vi set frem til at få et indtryk af ERST’s oplæg til den geografiske afgrænsning 
af markederne for at kunne kvalificere vores input til det videre arbejde. 
 
I det følgende opsummerer vi kort Norlys’ hovedbudskaber, hvorefter vi dykker ned i de en-
kelte punkter. Flere pointer vil være i direkte forlængelse af vores høringssvar til udkastet til 
produktmarkedsafgrænsningen for marked 3 i januar 2020. 
 
Udover pointerne i dette høringssvar støtter Norlys op om Dansk Energi’s høringssvar i sin 
helhed. 
 
 

Boks 1: Norlys’ hovedbudskaber 

 

• Norlys mener forsat ikke, at markederne bør adskilles i et lav- og højhastigheds-
marked, da markedsdynamikker i høj grad kører på tværs af teknologier. 
 

• Norlys mener forsat, at mobilprodukter bør indgå i marked 3H og dermed også 
indarbejdes i den geografiske afgrænsning. 
 

• Norlys er positive overfor den geografiske afgrænsning med udganspunkt i forsy-
ningsområder, da det sikrer en forholdsvis enkel og gennemskuelig afgrænsning. 
 

• Det er dog afgørende for Norlys, at et selskab ikke kan udpeges som domine-
rende i områder eller på husstande,  hvor der er parallel infrastruktur og dermed 
naturlig konkurrence. 

 

 

 
 

Opdelingen af i lav- og højkapacitetsmarked 
Som vi gav udtryk for i høringssvaret til ”Udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 
3” i januar, mener vi forsat, at opdelingen i et lav- og højkapacitetsmarked er problematisk.  
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Vi bemærker, at Danmark er det eneste land i EU, der har aktuelle planer om at udskille kob-
bernettet i et separat marked, foruden Sverige, hvor kobbernettet er under nedlukning. Det 
kan derfor undre os, hvorfor ERST mener at det danske bredbåndsmarked adskiller sig så 
markant fra alle andre euorpæiske bredbåndsmarkeder.  
 
EU´s nye teledirektiv udgør den regulatoriske ramme for ERSTs kommende markedsanalyser 
og -afgørelser. Det fremhæves i direktivet, at sigtet er, at sikre effektiv konkurrence på de-
tailmarkedet og at forpligtelser på engrosmarkedet kun bør indføres, hvis konkurrencen på 
detailmarkedet ikke forbliver effektiv. I og med at opdelingen i høj- og lavkapaictet ikke er et 
krav i teledirektivet, undrer det os, at ERST ønsker, at Danmark går enegang i opdelingen på 
høj- og lavkapacitet, når denne hverken kan forankres i hverken EU’s teledirektiv eller for-
brugernes efterspørgsel. 
 
Historisk har formålet med reguleringen på teleområdet været at fremme enkle, klare og 
forudsigelige rammer for private investeringer på teleområdet, samtidig med at barrierer og 
byrder for private investeringer i den digitale infrastruktur reduceres. Formålet har desuden 
været at fremme en velfungerende konkurrence og aktive forbrugere. Norlys mener, at man 
med opdelingen i et høj- og lavkapacitetsmarked skaber en unødvendig opdeling, der hver-
ken fremmer konkurrencen på telemarkedet eller stiller forbrugerne bedre. 
 
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, samt det mobile bred-
bånd også inkluderes i opgørelsen af højhastighedsnettet ud fra en teknologineutralitetsbe-
tragtning.  
 
Vi mener, at særligt to forhold bør overvejes:  

1. Den, der har bredbåndskundeforholdet i dag, har en stærk konkurrencefordel i for-
hold til at migrere kunden til højhastighedsmarkedet – uanset nuværende teknologi 

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

ler har ikke teknisk indsigt til at skifte udbyder  
 
 
Ad 1) Den, der har bredbåndskundeforholdet i dag, har en stærk konkurrencefordel i forhold 
til at migrere kunden til højhastighedsmarkedet – uanset nuværende teknologi 
 
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. 
 
På tilsvarende måde har bredbåndsudbyderne på kobbermarkedet historisk løbende op-mi-
greret 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 
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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 abon-
nementsform 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  
 
Som ERST selv har beskrevet i sit første ”Udkast til produktmarkedsafgrænsning 
for marked 3”, er der ”fortsat et betragteligt kundesegment, der aftager kobberbaserede 
bredbåndsabonnementer, og Erhvervsstyrelsen vurderer, at denne gruppe udgør et kunde-
segment, der ikke eller kun i meget begrænset omfang anvender tjenester, der kræver høj 
hastighed og stabilitet. Dette kunde segment skifter af forskellige årsager ikke deres kobber-
baserede bredbåndsabonnement til et fiber eller coax-baseret abonnement med høj ha-
stighed og kvalitet”. 
 
Desuden er det jf. Markedsopgørelsen allerede i dag muligt for 400.000 danskere at opnå 
bredbåndshastigheder på mindst 100/24 Mbit/s på kobbernettet og kobber-teknologien for-
bedres løbende og muliggør stadig højere hastighed til flere og flere husstande.  
 
Kobbernettet bør derfor efter Norlys’ vurdering ikke udskilles i et lavhastighedsmarked men 
indgå på lige fod med de øvrige teknologier i markedsvurderingen.  
 
 

Mobilt bredbånd bør indgå 
Norlys mener forsat, at mobile bredbåndsprodukter bør klassificeres som højkapacitetspro-
dukter og dermed indgå som en del af højkapacitetsmarkedet og også spille en rolle i den 
geografiske afgrænsning. Ligesom ERST har givet udtryk for, mener vi, at det mobile bred-
bånd er centralt for at fremtidssikre reguleringen. 
 
Flere mobile højhastighedsprodukter markedsføres i dag som reelle substituerende produk-
ter til faste fiberforbindelser, ligesom Energistyrelsens site tjekditnet.dk præsenterer mobilt 
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bredbånd som et sideordnet bredbåndstilbud til fast forbindelser til den enkelte husstand. 
Når man fra myndighedernes side går ud og præsenterer de to teknologier på lige fod som 
substituerbare løsninger på en platform som tjekditnet.dk virker det ikke konsekvent, at 
udelade det mobile bredbåndsmarked i opgørelsen af nettet og de geografiske afgrænsnin-
ger.  
 
Det er afgørende, at ERST er indstillet på at revurdere markedsafgrænsningen og inddrage 
mobile højhastighedsforbindelser i højkapacitetsmarkedet. Det er vores vurdering, at det in-
den for en meget kort tidshorisont bliver relevant, da mobile højhastighedsforbindelser bli-
ver mere udbredt, bl.a. med introduktion af 5G. Derfor vil det betyde, at reguleringen på 
bare få år vil være forældet, hvis ikke det mobile bredbånd tænkes med. 
 
 

Den geografiske afgrænsning baseret på forsyningsområder er positiv 
Norlys er enige med ERST i, at det kan give en række fordele at lave geografiske afgrænsnin-
ger af det danske bredbåndsmarked. Hvad enten man vælger at opdele markedet efter kapa-
citet eller fastholde ét samlet marked, som alle andre europæiske lande, mener Norlys, at 
den geografiske opdeling efter forsyningsområde giver mening.  
 
Vi har som netselskab investeret massivt i at udrulle fiber i vores forsyningsområde og ser 
derfor også dette som en naturlig geografisk afgræsning. Vi ser samtidig ikke noget problem 
i, at enkelte mindre forsyningsområder lægges ind under N1’s forsyningsområde, i det om-
fang udkastet lægger op til.  
 
Norlys er derfor overvejende positivt stemt for udkastet til geografisk afgrænsning. 
 
 

Parallel infrastruktur hindrer markedsdominans 
Desuagtet den overordnede geografiske afgrænsning mener Norlys til gengæld, at det er 
helt afgørende, at et selskab ikke kan udpeges som havende dominerende markedsposition i 
delområder med markant udbygget parallel infrastruktur.  
 
Som det fremgår af Erhvervsstyrelsens udkast til geografisk markedsafgrænsning for marked 
3H, er der flere steder i Norlys’ forsyningsområde, hvor der er parallel infrastruktur, f.eks. 
omkring de større byer. Det betyder konkret, at disse områder er stærkt konkurrenceudsatte 
og derfor bør undtages for regulatoriske forpligtelser.  
Der er ligeledes særligt byområderne med tættere bebyggelse (fx omkring Esbjerg og Vi-
borg), hvor andre selskaber er dominerende. 
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Ser man fx på Figur 1 fra udkastet (også kopi-
eret ind her) er det tydeligt, at TDC har mar-
kant dækning med højhastighedsinfrastruk-
tur også i postnumre, der er en del af Norlys’ 
forsyningsområde. 
  
Norlys mener derfor, at man bør se på den 
faktiske konkurrencesituation på den enkelte 
adresse eller i afgrænsede områder (f.eks. i 
større byer) og lade markedet regulere pri-
sen selv for husstande eller områder med 
parallel infrastruktur, mens en eventuelt re-
guleret pris kan bruges ved husstande eller 
områder, uden parallel infrastruktur.   
 
 
 
 
 
Såfremt vores høringssvar giver anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed for 
yderligere uddybning og I er velkomne til at kontakte undertegende. 
 
Lasse Pilsmark Kaldahl 
laskal@norlys.dk 


