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Nuudays bemærkninger til Erhvervsstyrelsens høring over udkast til 
markedsanalyse for netadgang til højhastighedsinfrastruktur på et fast 
sted (M3HC) 
 
Nuuday og TDC NET vil som følge af den juridiske opsplitning i TDC Group 
afgive særskilte høringssvar.  
 
Nuuday skal indledningsvist henvise til de tidligere høringssvar i det omfang, 
at Erhvervsstyrelsen ikke allerede har forholdt sig til det deri anførte. 
 
Nuudays bemærkninger fremgår nedenfor. 
 
 
1. Engrosplatforme / OpenNet 
Nuuday er generelt positiv overfor etableringen af fælles standarder for engros-
salg via f.eks. OpenNet, TDC Net, Fibia eller lignende, idet de begrænser om-
kostningerne for tjenesteudbyder ift. at få teknisk adgang til de underliggende 
infrastrukturer. 
 
Det er dog Nuudays opfattelse, at Erhvervsstyrelsens analyse af markedsfor-
holdene på dette marked (for engrosplatforme) ikke til fulde belyser de kon-
kurrencemæssige udfordringer, som der eksisterer på nuværende tidspunkt. 
 
Erhvervsstyrelsen har beskrevet hhv. OpenNet og Fibia’s forretningsmodeller 
og governance, således at det giver et indtryk af rene underleverandørselska-
ber, som har meget begrænset indflydelse på markedsforholdene, bortset fra 
de rent tekniske løsninger. 
 
Det har imidlertid været Nuudays opfattelse, at selvom der er en uafhængig 
forhandling mellem tjenesteudbyderen og netejeren i OpenNet konstruktionen, 
så har det i praksis være meget svært at aftale forskellige vilkår med de for-
skellige netejere. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde også en bekymring herom i forbin-
delse med dens behandling af Norlys-fusionen, hvilket var baggrunden for, at 
Norlys var nødsaget til at afgive en række tilsagn vedr. OpenNet-platformen og 
”vandtætte skotter” for at få fusionen godkendt. 
 



 

 

2 Nuuday opfatter ikke nødvendigvis dette som en konsekvens af, at OpenNet 
direkte omgår den beskrevne governance ift at opretholde vandtætte skotter 
m.m, men vi anser det f.eks. for meget naturligt, hvis en netejer søger sparring 
eller rådgivning hos deres samarbejdspartner ift vilkår på det område, som man 
samarbejder om - eller hos andre netejere, der også er kunder hos OpenNet. 
 
Uagtet baggrunden er det således Nuudays erfaring, at der for nærværende er 
en væsentlig ensretning af vilkår ift aftaler via OpenNet platformen.  
 
Selvom konstruktionen omkring OpenNet – med mange uafhængige infrastruk-
turselskaber – kan give et indtryk af en friere markedssituation på dette mar-
ked, så er der således en reel risiko for koncentration af markedsmagt i Open-
Net selskabet. 
 
Det er Nuudays opfattelse, at de nuværende forhold også vil være gældende 
fremadrettet af følgende grunde: 

 
1) Der er begrænset konkurrence på tværs af de tre platforme (OpenNet, 

TDC Net og Fibia), idet skifteomkostninger for nærværende synes be-
tydende, og der endvidere synes at være strategiske forhold, der spiller 
ind på valget af engrosplatformsudbyder. 
 

2) OpenNet’s ejere, Norlys, ejer en stor andel af både den underliggende 
infrastruktur og de overliggende detailkunder. Dette gør alt andet lige 
OpenNet mindre udsat for indsigelser fra både ’infrastrukturen’ og ’slut-
kundeforretningen’ i en situation, hvor de er uregulerede. 
 

Nuuday vil gerne opfordre til, at Erhvervsstyrelsen er opmærksom på dette 
forhold i forbindelse med overvejelser omkring relevante krav eller regulering 
ift. OpenNet og evt. andre engrosplatforme, der afstedkommer tilsvarende pro-
blemstillinger. 
 
Endvidere opfordres Erhvervsstyrelsen til at være opmærksom på dette for-
hold, når der fastsættes vilkår ift. engrosprodukterne (f.eks. BSA) i forhold til 
de enkelte netejere.  
 
2. SBBU 
Nuuday er enig med Erhvervsstyrelsens konklusion om, at der ikke er behov 
for SMP-regulering af hverken win-back aktiviteter eller SBBU-processerne. 
 
Nuuday har dog en række bemærkninger til Erhvervsstyrelsens analyse af 
eventuelle konkurrencebegrænsende effekter af win-back samt styrelsens be-
skrivelse af de drøftelser, der har været med henblik på at etablere en bran-
cheaftale om SBBU, som Nuuday ikke finder er retvisende. 
 
For Nuuday er det helt afgørende, at der sondres mellem på den ene side re-
gulering, der sikrer de tekniske og administrative processer, der muliggør et 
smidigt skifte uden nedetid for slutbrugeren, når denne ønsker at skifte udby-
der og på den anden side regulering af de markedsføringsaktiviteter, fx win-
back, der kan anvendes på detailmarkedet. Efter Nuudays opfattelser blander 
Erhvervsstyrelsen disse to forhold sammen i analysen.  
 
Det bemærkes i den sammenhæng, at teledirektivet (European Electronic Com-
munication Code, direktiv 2018/1972) (”Kodeks”), artikel 106, stk. 1, om skift 
af internetudbyder, alene omhandler en forpligtelse til at etablere de tekniske 
og administrative processer, der kan sikre et smidigt skifte mellem udbydere. 
Artikel 106 forholder sig således ikke til den afgivende udbyders markedsføring 
(win back) overfor den slutkunde, der er i gang med et skifte. 
 
Nuuday er enig i, at det er vigtigt, at der etableres en brancheløsning på tværs 
af platforme og bredbåndsteknologier, der specificerer processer m.v. for et 



 

 

3 koordineret udbyderskifte og som samtidig sikrer ”one-stop shopping” samt 
minimerer nedetid. TDC – herunder Nuuday – har af samme grund fremlagt et 
udkast til en sådan brancheaftale, uden at forudsætte nogen særlige begræns-
ninger i win-back aktiviteter.  
 
Det bemærkes i øvrigt, at det ikke er korrekt, som angivet af Erhvervsstyrelsen 
på side 143, at alle øvrige aktører i branchen ikke vil indgå en aftale med min-
dre den indeholder en begrænsning i muligheden for win-back. Som det frem-
går af Teleindustriens e-mail til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet af 27. 
maj 2020, er det alene et standpunkt, der fremføres af Telenor, Telia og Fast-
speed.     
 
Erhvervsstyrelsen gør sig på side 144 en række teoretiske ”alt-andet-lige” be-
tragtninger om, at win-back aktiviteter kan være konkurrenceskadelige. Det 
fremgår fx  
 

”Derfor får det betydning, i hvilket omfang de enkelte netejere med 
mange detailkunder vælger at udøve winback. En sådan adfærd på 
markedet vil alt andet lige med tiden kunne føre til færre tjenesteud-
bydere på markedet, og dermed påvirke konkurrencen negativt og føre 
til højere priser for detailkunderne.” 

 
og 

 
”Det vil derfor være afgørende for winback-aktivitetens indvirkning på 
konkurrencen, hvorvidt winback udøves af en afgivende udbyder med 
mange eller få kunder, ligesom også antallet af tjenesteudbydere på 
markedet, der vælger at udøve winback, vil have betydning. Winback-
aktivitet udøvet af en udbyder med en høj markedsandel vil dog alt 
andet lige kunne påvirke mindre udbyderes business case mest” 

 
Det er ikke Nuudays opfattelse, at der på det danske marked er et begrænset 
antal bredbåndsselskaber, og dermed heller ikke, at der skulle være evidens 
for entry-barrierer som følge af win-back.  
 
Tværtimod skal det understreges, at der på det danske marked foregår en in-
tens konkurrence om bredbåndskunderne. Energistyrelsens seneste telestati-
stik viser, at der i disse år sker en væsentlig forskydning af markedsandele og 
nye spillere vinder fodfæste på markedet. I et konkurrencepræget marked kan 
begrænsninger i win-back aktiviteter være skadelig for konkurrencen1. Dette 
underbygges også af, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet den 26. marts 
2020 i en e-mail til Teleindustrien den 27. maj 2020, udtalte følgende efter 
rådføring med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 

  
”Samlet vurderer KEFM, at et egentligt forbud mod winback ikke vil 
være hensigtsmæssigt.”  

 
Tilsvarende kunne Ofcom i UK i forbindelse med deres afgørelse af 17. juli 2017, 
som Erhvervsstyrelsen selv refererer til på side 145 i analyseudkastet, ikke 
finde evidens for at win-back havde skadelige virkninger på markedet. 
 
Det fremgår således af afgørelsen (Nuudays understregning): 
 

“In the July 2016 consultation, we also considered our approach to re-
active save activity in the context of switching triple play services. 

 
1 Til illustration af, at KFST finder konkurrenceretlige betænkeligheder i be-
grænsning af tilbudsgivning mellem brancheaktører, henvises til følgende: 
https://www.kfst.dk/pressemeddelelser/kfst/2020/20200519-konkurrence-
myndigheder-kan-ikke-gribe-ind-over-for-advokatetisk-regel/ 
 



 

 

4 Broadly, that activity involves the old provider making counter-offers 
to customers it is aware, as a result of information it receives as part 
of the switching process, intend to switch. We cited evidence that some 
consumers may welcome save offers from their provider and this was 
part of the reason why we did not propose to prohibit such activity.” 
 
“Another part of our rules (General Condition 1.2) has been found by 
the UK courts to be sufficiently broad as to apply to certain switching 
scenarios where customer information is passed onto the old provider 
from the new provider. However, we consider this has limited applica-
tion where a customer is switching between different platforms. Insofar 
as General Condition 1.2 applies to reactive save activity generally, we 
do not plan to make the enforcement of this an administrative priority 
in the absence of evidence of consumer harm.” 

 
Det er påfaldende, at Erhvervsstyrelsen ikke fremhæver Ofcom’s begrundelse 
for ikke at regulere win-back, når titlen på afsnittet i markedsanalysen er ”Be-
grænsning af winback-aktivitet i andre lande”. Det bemærkes i øvrigt, at Ofcom 
heller ikke planlægger at indføre begrænsning af win-back som en del af im-
plementeringen af teledirektivet2.  
 
Samlet kan det udledes, at Erhvervsstyrelsen i sin gennemgang hverken har 
evidens for at win-back har eller kan få skadelige virkninger på markedet og 
heller ikke kan pege på andre lande, der har fundet grundlag for at indføre 
begrænsninger i anvendelsen af win-back. 
 
3. Prisklemmer 
Det er Nuudays opfattelse, at konkurrencelovgivningen generelt regulerer det 
samme forhold som prisklemmereguleringen.  
 
Nuuday har derudover ikke været prisførende på detailmarkedet i de seneste 
år, og har derfor svært ved at genkende Erhvervsstyrelsens beskrivelse af et 
selskab, som har iværksat prisklemmer, uagtet hvad prisklemmemodellen har 
vist af resultater.  
 
Det er Nuudays opfattelse, at de tilfælde hvor Erhvervsstyrelsens model har 
vist underskud, har Nuudays brands reageret på en prissætning i markedet, og 
på en måde hvor Nuudays prissætning over en 3-4 årig kundelevetid, har været 
på niveau eller højere end konkurrentens. 
 
4. Organiserede kunder med eget net 
Erhvervsstyrelsen konkluderer i afsnit 3.1.2, at organiserede kunder har 
samme efterspørgsel som individuelle kunder, og at der på den baggrund ikke 
er grundlag for at udskille organiserede kunder som et særskilt marked.  
 
Uanset hvordan selve markedsafgrænsningen endeligt fastlægges er det dog 
væsentligt at være opmærksom på, at der på udbudssiden er væsentlig forskel 
på organiserede kunder med eget net og individuelle kunder.  
 
Det skyldes, at den servicerende tjenesteudbyder (heller ikke hvis denne er 
koncernforbunden med en SMP-udpeget engrosudbyder) ikke kan disponere frit 
over nettet, herunder gennemtvinge tredjepartsadgang, da omfanget af dispo-
sitionsretten er bestemt af netejeren (den organiserede kunde med eget net). 
 
Det er således afgørende, at Erhvervsstyrelsen i forbindelse med markedsana-
lyse og pålægning af forpligtelser tager højde for, at disse foreninger med eget 

 
2 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0032/184757/consulta-
tion-proposals-to-implement-new-eecc.pdf 



 

 

5 net (om ikke andet) udgør en særlig kundegruppe på grund af den selvbestem-
melsesret, der følger af ejerskabet af nettet. 
 
5. Wholesale-only 
Erhvervsstyrelsen foretager i afsnit 4.2.2 en gennemgang af wholesale-only 
med afsæt i Kodeks’ definition i artikel 80, stk. 1.  
 
Nuuday bemærker i den forbindelse, at Erhvervsstyrelsen på side 114 omtaler 
Nord Energi som et wholesale-only-selskab, hvor Nuuday opfatter betegnelsen 
”wholesale-only” brugt i Kodeks’ forstand. Det nævnes dog samme sted, at 
Nord Energi fortsat er medejer af Waoo. 
 
I det omfang, at Waoo gennem fx Fibia vil få adgang til Nord Energis fibernet 
(ligesom Waoo via Fibia nu har fået adgang til Norlys’ fibernet) er det spørgs-
målet, om ikke Nord Energi i princippet vil have et incitament til at tilgodese 
Fibia som følge af sin ejerandel i Waoo, jf. nr. 2) i den oplistede definition af 
wholesale-only på side 116.  
 
Derudover skal Nuuday for en god ordens skyld bemærke, at Nord Energis fra-
salg af kunderne til Norlys i skrivende stund ikke er godkendt af Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen. 
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Med venlig hilsen 
 
Peter Goltermann 
Underdirektør 
 


