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Nuudays bemærkninger til Erhvervsstyrelsens høring over udkast til 
geografisk afgrænsning for marked 3H 
 
Nuuday har modtaget Erhvervsstyrelsens udkast til geografisk afgræsning af 

marked 3H af 24. april 2020 i høring. Nuuday og TDC NET vil som følge af den 
juridiske opsplitning i TDC Group afgive særskilte høringssvar.  
 
Nuudays bemærkninger fremgår nedenfor. 
 
 
1. Opdeling af højhastighedsmarkedet i de 21 delmarkeder 

 

Nuuday er helt enig med Erhvervsstyrelsen i, at en markedsanalyse på højha-
stighedsmarkedet bør tage udgangspunkt i elforsyningsområderne for derigen-
nem bedst at afspejle de regionale forskelle i udbudssituationen, og deres af-
ledte effekt på detailmarkederne. 
 
Det er endvidere også Nuuday’s opfattelse, at den konkrete opdeling i de 21 

geografiske områder i det store hele afspejler den markedssegmentering, som 
en service provider på nuværende tidspunkt møder i markedet. 
 
 
2. Organiserede kunder med egen infrastruktur 
 

Nuuday bemærker at Erhvervsstyrelsen anvender en metode for markedsana-
lysen, hvor det selskab som producerer BSA’en tildeles markedsandelen.  
 

Det er som tidligere oplyst fortsat Nuuday’s opfattelse, at organiserede kunder 
med egen infrastruktur selv skal opfattes som udbydere på engrosmarkedet, 
og dermed ikke bør henføres til det konkrete selskab, som via BSA leverer 
supplerende ’elektronik’. 

 
Dette skyldes, at foreninger med egen infrastruktur løbende udbyder denne 
infrastruktur, og i den forbindelse selv har mulighed for at vælge, hvilket tele-
selskab de ønsker skal producere aktive bredbåndsforbindelser på deres infra-
struktur. 
 
 

 



 

 

2 3. Øvrige bemærkninger 
 
Nuudays produkt- og prisudbud  
 
Nuuday har bemærket, at Erhvervsstyrelsen har følgende udsagn på side 15: 
 

”TDC har tidligere fremhævet over for Erhvervsstyrelsen, at det vil 

være tæt på umuligt teknisk og markedsføringsmæssigt at tilbyde geo-
grafisk differentierede detailpriser.”  

 
Det er ikke korrekt, at det er tæt på teknisk umuligt at prisdifferentiere på 
geografisk niveau for Nuuday. Dette er noget, som Nuuday allerede i dag gør i 
mindre omfang, hvis vi oplever for signifikante forskelle i engrospriser, jf. ek-

sempelvis Hiper, 1.000 Mbit på Eniig fiber, hvor Nuuday har set sig nødsaget 

til at opkræve et tillæg i lyset af en høj engrospris. 
 
Erhvervsstyrelsen bedes således også bemærke, at følgende udsagn på side 15 
heller ikke er fuldt ud korrekt: 
 

”Erhvervsstyrelsens løbende prisovervågning af listepriserne på bred-
markedet viser, at der inden for de enkelte TDC-brands og platforme 

ikke forekommer differentierede detailpriser på tværs af landet. 
 
Nuuday vil dog gerne fremhæve, at det er en meget stor ændring – teknisk og 
markedsføringsmæssigt – såfremt prissætningen på detailmarkedet som ud-
gangspunkt skal være geografisk differentieret som følge af signifikante for-
skelle i engrospriserne på tværs af landet eller geografi. Det indebærer en kom-

pleksitet i detailprissætningen, som Nuuday i udgangspunktet ikke ønsker, og 

som vil være vanskelig for forbrugerne at forstå. 
 
Nuuday har i forbindelse med prisklemmereguleringen - hvor Erhvervsstyrel-
sens tilgang har været at kræve meget hurtig responstid uagtet procesforløbet 
i de konkrete sager - givet udtryk for at justeringer af denne type ikke var 
mulige inden for tidsfristen, og ej heller ønskelige reaktioner i forhold til mar-

kedsføringsmæssige forhold, herunder igangværende og planlagte kampagner.  
 
Hvis det er denne kommunikation, som der henviser til, skal Nuuday præcisere, 
at der var tale om et budskab specifikt i relation til prisklemmereguleringen, 
herunder det omtalte krav til responstid - og at det var ikke tænkt som et 
generelt budskab. 
 

Såfremt Erhvervsstyrelsen henviser til en anden dialog, så vil Nuuday meget 
gerne have muligheden for at vende dette med Erhvervsstyrelsen, således at 
den konkrete kontekst kan præciseres og misforståelser undgås. 

 
Uagtet ovenstående så er Nuuday helt enig med Erhvervsstyrelsen i, at den 
nuværende hovedsagelige nationale prissætning på detailmarkedet fra Nuuday 

side ikke er udtryk for et nationalt engrosmarked, men et udtryk for Nuuday’s 
strategiske tilgang til bredbåndsmarkedet givet de nuværende markedsforhold. 
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Peter Goltermann 
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