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ERHVERVSSTYRELSEN 

Telemarked 

 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Sendt pr. mail til postmar@erst.dk samt memokr@erst.dk. 

 

 

København, 24. august 2020 

 

Høring over udkast til markedsanalyse af engrosmarkederne for netadgang til 

højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC)  

 

Generelle bemærkninger 

Telenor er med mail af 8. juli 2020 blevet tilsendt Erhvervsstyrelsens høring over udkast til markedsanalyse 

af engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted. Markedsanalysen 

indeholder dels en opsamling på allerede udsendte rapporter om hhv. produktafgrænsning og 

markedsafgrænsning, dels en analyse af hvert enkelt afgrænsede delområde mhp vurdering af 

konkurrencesituationen i det pågældende område og dertil en vurdering af eventuel SMP.  

Telenor skal i det følgende afgive selskabets bemærkninger til det fremsendte materiale. 

Bekymring vedrørende grovmasket markedsafgrænsning og SMP-udpegning    

I forhold til markedsafgrænsningen og metoden til udpegning af SMP, så har Telenor tidligere gjort 

Erhvervsstyrelsen opmærksom på, at den valgte måde at håndtere markedsafgrænsning og udpegning af 

SMP har nogle bekymrende sideeffekter. Fordelene ved at afgrænse markederne til mere lokale/regionale 

delområder er naturligvis at de lokale ”fibermonopoler” træder mere tydeligt frem, og at man dermed 

nemmere kan adressere disse i forbindelse med SMP-udpegningen. Til gengæld er det stærkt bekymrende, 

at der er afgrænset nogle delområder, hvor netejer ”nummer to” bliver overset, selvom denne har en 

styrkeposition der kan være af både lokal og national karakter.  Telenor tænker her primært på det forhold, 

at TDC i høj grad har en national styrkeposition på højkapacitetsinfrastruktur (ikke mindst via TDC’s coaxnet), 

men at TDC ved overgang fra national markedsafgrænsning til mere geografisk segmenteret 

markedsafgrænsning ”ryger under radaren” i flere af de af Erhvervsstyrelsen definerede delmarkeder, idet 



 

 

Sensitivity: Internal 

de lokale netejere står tydeligere frem, men man i det grovmaskede net overser TDC’s højkapacitetsnet. 

Telenor er opmærksom på, at den bagvedliggende fælleseuropæiske regulering samt de i medfør heraf 

udarbejdede guidelines mv. muligvis ikke giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at operere med både en 

national og en subnational dimension på samme tid ifm. markedsafgrænsning. Men det ændrer ikke ved, at 

den manglende fokus på stærke nationale netejere giver anledning til bekymring ift. de incitamenter mv. der 

fremadrettet er (eller ikke er) i forhold til at sikre fortsat adgang på rimelige vilkår til TDC’s nationale coax- 

og fibernet. Efter Telenors vurdering burde den nuværende regulering give mulighed for at kaste et endnu 

mere fintmasket net over det danske bredbåndsmarked, således at man får flere ”monopoler” med.  Det vil 

givetvis indebære afgrænsning af betydeligt flere delområder, men det vil til gengæld sikre at flere kunder 

via reguleringen er sikret frit valg af tjenesteudbyder, liegesom det vil sikre adgang på regulerede og rimelige 

vilkår for tjenesteudbyderne.  

Det er under alle omstændigheder væsentligt i forhold til den fremtidige konkurrence på 

højhastighedsmarkedet, at Erhvervsstyrelsen sikrer fortsat fokus på TDC’s udbud af adgang til de dele af 

coaxnettet og de dele af fibernettet, hvor TDC, som følge af den nye afgrænsningstilgang, ikke længere er 

udpeget som SMP, men hvor TDC de facto endnu har monopol på adgang til kunderne. I modsat fald risikerer 

man efter Telenors opfattelse at erodere grundlaget for effektiv konkurrence. Denne risiko er som nævnt 

særligt stor i de delmarkeder, hvor den nationalt dækkende højkapacitetsinfrastrukturejer ikke har den 

største markedsandel, men hvor engrosadgang til den pågældende infrastruktur er væsentlig for at kunne 

levere højkapacitetsbredbånd til de dele af delmarkedet, hvor der ikke er parallel/overlappende 

infrastruktur, og hvor udbud af højhastighedsbredbånd til en væsentlig del af husstandene alene kan ske via 

en infrastruktur, der er ejet af en netejer, der ikke længere er udpeget som SMP. 

Fsva. afsnit om ”Skift af bredbåndsudbyder” (afsnit 4.4.2) 

Telenor bemærker, at Erhvervsstyrelsen har taget spørgsmålet om skift af bredbåndsudbyder op i forbindelse 

med styrelsens gennemgang af temaer, som Erhvervsstyrelsen har undersøgt og ført tilsyn med siden sidste 

runde af markedsundersøgelser i 2017. Telenor anser problematikken for særdeles væsentlig at få håndteret 

indenfor nærmeste fremtid, idet udfordringerne med winback, og uenighederne om hvorvidt winback ifm. 

et udbyderskifte er konkurrencehæmmende eller konkurrencefremmende, står i vejen for yderligere dialog 

i branchen om udformning af en brancheaftale til håndtering af udbyderskifte. Erhvervsstyrelsen anfører på 

side 145, at ”derudover bringes spørgsmålet om SBBU løbende op i brancheregi, og til trods for at der endnu 

ikke er fundet en løsning i forhold til winback, så er det styrelsens opfattelse, at dialogen i branchen 

fortsætter”. Telenor kan bekræfte, at der har været branchedialog, og at dette har stået på i flere år. 

Uenigheden om winback-spørgsmålet i foråret 2020 har imidlertid sat en stopper for branchedialogen. Der 
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er således ikke længere en sådan dialog, som beskrevet af Erhvervsstyrelsen. En brancheaftale uden en 

forudgående løsning på winback-problematikken kommer ikke til at blive en realitet.  

Desværre vil problematikken blive mere og mere aktuel, og presserende at få løst, i takt med at flere net 

bliver åbnet (enten via tilsagn, SMP-forpligtelser eller frivilligt). Særligt de vertikalt integrerede udbydere, og 

de tjenesteudbydere, der længe har lukreret på eksklusivt at kunne udbyde bredbånd via ellers lukkede net, 

er aggressive i forhold til winback aktivitet, når de møder konkurrence, og det er naivt at forestille sig, at 

branchen indbyrdes selv skal kunne løse problematikken. Telenor har oplevet konkrete sager, hvor kunder 

kommer ind en Telenor-butik og beslutter sig for at skifte til fiberbredbånd fra Telenor. Derefter sendes en 

opsigelse pr. fuldmagt til den eksisterende udbyder, men få minutter efter kunden har forladt butikken, 

returnerer kunden for at få annulleret ordren, idet den afgivende udbyder har kontaktet kunden telefonisk 

og tilbudt et ”skuffe-abonnement” der er 10 kr. billigere end det Telenor har markedsført. Denne type 

skuffetilbud kommer alene de kunder til gavn, som har besluttet sig for at skifte, og hvor Telenor har været 

behjælpelig med at sende en fuldmagt med opsigelse. Alle øvrige kunder i markedet må ”leve med” de 

ordinære markedsførte abonnementer. Telenor har meget vanskeligt ved at se at denne type winback-

aktivitet er udtryk for sund konkurrence. Det er alene udtryk for damage control fra en afgivende udbyders 

side, idet den afgivende udbyder tilsyneladende ikke mener, at de konkurrencedygtige priser og vilkår skal 

komme kunderne generelt til gode i markedsføringen. 

Telenor skal på den baggrund kraftigt anbefale Erhvervsstyrelsen, at styrelsen ifm. de kommende SMP-

afgørelser og tilsagnsvurderinger sikrer, at (særligt) vertikalt integrerede SMP-udbydere skal afholde sig fra 

den beskrevne winback-aktivitet i en vis tidsperiode efter en kunde (via fuldmagt fra modtagende udbyder) 

har besluttet at skifte. Når en afgivende udbyder modtager en opsigelse pr. fuldmagt, så bør det være et 

krav, at oplysningen alene anvendes til at eksekvere opsigelsen.  

Telenor skal samtidig anbefale, at Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udformning af SMP-forpligtelser og i 

vurdering af tilsagn sikrer et forbud mod at den afgivende udbyder gør brug af de oplysninger, der er 

modtaget i forbindelse med skifteprocessen, til at kontakte kunder med henblik på at oplyse om de 

negative konsekvenser, det måtte få ift. eksempelvis nedetid, dobbelt fakturering eller bortfald af tjenester 

pga bundling. Denne type information bør kunderne have fået af den afgivende udbyder i forbindelse med 

aftalens indgåelse, og informationerne bør således være en del af den aftale som kunden har med den 

afgivende udbyder. I dag ser man ofte en afgivende udbyder forsøge at vinde kunder tilbage ved at 

”skræmme” kunderne fra at skifte.  

Vedr. afsnit om ”Begrænsning af winback-aktivitet i andre lande” (afsnit 4.4.2.2) 
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Erhvervsstyrelsen henviser i dette afsnit til en undersøgelse udarbejdet af OFCOM. Undersøgelsen har efter 

det oplyste vist, at der for udbydere af bredbåndsforbindelser i Storbritannien er betydelige omkostninger 

forbundet med at opstille forpligtelser om formaliserede SBBU-processer. OFCOM har derefter holdt de 

potentielle konkurrencegevinster op imod de pågældende omkostninger ved at introducere de formaliserede 

SBBU-processer, og man fandt herefter at det ikke ville være proportionalt at stille de pågældende krav.  

Telenor er ikke i tvivl om, at hvis man stiller krav om ensretning af de helt grundlæggende SBBU-processer 

mv. i forbindelse med indretning af systemer, IT og processer i øvrigt, så vil det også i Danmark være en 

bekostelig affære for den samlede branche. Imidlertid er der intet der taler for at det skulle være nødvendigt 

at pålægge branchen omfattende SBBU-formaliteter, idet branchen allerede er kommet langt med at 

udarbejde brugbare processer. Det er selve udfordringen med Winback og håndteringen af fuldmagter, der 

er en knast i bredbåndsbranchen (i Danmark). Efter Telenors bedste overbevisning så vil det ikke generere 

nogle omkostninger for branchen, hvis Erhvervsstyrelsen i udformning af forpligtelserne understreger at 

opsigelser pr. fuldmagt alene skal anvendes til at eksekvere en opsigelse og ikke må anvendes i 

markedsføringsøjemed. Dette er i øvrigt præcis, hvad der lægges op til i forbindelse med nummerporteringer 

i seneste lovudkast på teleområdet, og det er vanskeligt at se hvilke forskelle i hensyn og konkurrenceforhold, 

der taler for at de to typer af udbyderskifte på hhv. mobil- og fastnetområdet skal håndteres så forskelligt.  

Efter Telenors vurdering er det således nøjagtigt de samme hensyn til slutbrugerne, der gør sig gældende 

ved skift af mobiludbyder, som ved skift af bredbåndsudbyder. Ved at sikre samme vilkår for udbyderne på 

bredbåndsområdet, som gælder for mobilområdet, fjernes dermed unødig usikkerhed om processerne og 

det bliver unødvendigt med særregler, der alene gælder for bredbåndsområdet. Et forbud mod winback i 

forbindelse med skift af både mobil- og bredbåndsudbyder vil fremme konkurrencen og sikre forbrugerne 

et lettere skift af udbyder uanset teknologi. 

Fsva. afsnit om risiko for prisklemmer (margin squeeze) (afsnit 4.4.3) 

Erhvervsstyrelsen beskriver i afsnittet, hvorledes tilsynet med prisklemmer i dag fungerer, og hvorledes 

man vurderer risikoen for prisklemmer på markedet for højhastighedsbredbånd. Erhvervsstyrelsen oplyser, 

at denne risikovurdering vil indgå i Erhvervsstyrelsens overvejelser om, hvorvidt det over for den enkelte 

SMP-udbyder vil være nødvendigt at pålægge en prisklemmeforpligtelse, der sikrer en minimumsafstand 

mellem engrosprisen og detailprisen.  

Telenor anbefaler at Erhvervsstyrelsen ikke blot vurderer om det nuværende prisklemmeværktøj bør finde 

anvendelse i forbindelse med udformning af forpligtelserne, men at Erhvervsstyrelsen også vurderer 

hvorledes man kan håndtere risikoen for prisklemmer i forbindelse med den skuffetilbudsaktivitet, som er 
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et udbredt middel til at værne sin kundebase mod konkurrence og i høj grad anvendes i forbindelse med 

winback-aktiviteter. Det er en mangel ved det nuværende prisklemmetilsyn, at tilsynet ikke adresserer de 

skadelige effekter som skuffetilbud har for konkurrencen. Skuffetilbud er særligt udbredt når hidtil lukkede 

net skal åbnes, og der er udbydere, der ser deres kundebase blive reduceret i et møde med konkurrerende 

udbyderes skarpere tilbud. Kombinationen af winback-aktivitet med skuffetilbud, overfor kunder der har 

besluttet at skifte via fuldmagt, er særligt problematisk, og burde være et forhold som Erhvervsstyrelsen i 

forbindelse med udformningen af forpligtelser kan håndtere. Ikke mindst når der er tale om vertikalt 

integrerede netejere/udbydere.  

En anden udfordring i forhold til prisklemmer er de udbud af bredbåndsprodukter til foreninger mv. som 

bl.a. TDC og Norlys i vid udstrækning benytter sig af. Det er Telenors vurdering, at der i høj grad indgås 

særlige aftaler med foreninger mv. som sikrer brugerne i foreningerne særligt lave priser eller andre 

fordele, der effektivt afholder andre udbydere fra at kunne konkurrere via samme infrastruktur, idet der 

ikke kan opnås en positiv konkurrencemargin. Dette er efter Telenors opfattelse udtryk for ”lokale 

prisklemmer”, og bør også være omfattet af Erhvervsstyrelsens fremadrettede tilsyn med prisklemmer. 

Fsva. afsnit om L-NET Holstebro (afsnit 5.11) 

Telenor finder det uklart, om Erhvervsstyrelsen konkluderer, at L-NET udpeges som SMP på det 

pågældende delmarked, da der ikke – ligesom det sker ift. andre udpegede SMP-udbydere – indgår en 

afsluttende oplysning om, at ”Erhvervsstyrelsen udpeger derfor xxx som SMP på delmarkedet yyy”. Afsnittet 

om L-NET Holstebro indikerer klart, at L-NET Holstebro anses for at være SMP, men den manglende 

formelle udpegning gør det uklart om det nu også er Erhvervsstyrelsens samlede konklusion. 

Fsva. afsnit om delmarked N1 (Norlys) (afsnit 5.13) 

Erhvervsstyrelsen udpeger Norlys som SMP på delmarked N1. Dog afslutter Erhvervsstyrelsen heller ikke 

denne vurdering med en afsluttende ”Erhvervsstyrelsen udpeger derfor xxx som SMP på delmarkedet yyy”. 

Telenor er dog ret overbevist om, at Erhvervsstyrelsen reelt konkluderer at Norlys har SMP.  

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens vurdering af delmarkedet, at Norlys er særdeles stærk på 

højhastighedsinfrastruktur. Norlys dækker således 85,6 pct af husstandene i N1-delmarkedet med 

højkapacitetsinfrastruktur (enten via coax eller fiber). Telenor kan imidlertid ikke af Erhvervsstyrelsens 

udpegning af Norlys som SMP læse, at den pågældende SMP-udpegning gælder både for coax og fiber-

infrastrukturen.  
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Efter Telenors vurdering, er det nødvendigt at Erhvervsstyrelsen i forbindelse med de kommende 

tilsagnsvurderinger eller SMP-forpligtelser sikrer at adgang til Norlys net ikke alene omfatter adgang til 

Norlys fiber, men også adgang til Norlys betydelige coax-net i delmarked N1. Der er således tale om et 

coax-net omfattende over 100.000 husstande, hvortil skal lægges et væsentligt antal husstande som ikke 

formelt ejes af Norlys, men som Norlys råder over i forbindelse med udbud af bredbåndsprodukter mv.  

Fsva. afsnit om Vores Elnet (afsnit 5.22)  

Erhvervsstyrelsen konkluderer vedrørende SMP-vurderingen for Vores Elnet, at der ikke på nuværende 

tidspunkt er noget selskab, der har en stærk markedsposition. Vores Elnet omfatter rent geografisk næsten 

hele Fyn og der er tale om et betydeligt delmarked med over 185.000 husstande. Energi Fyn og TDC er klart 

de største højkapacitetsaktører på delmarkedet, mens Glentevejens Antennelaug og Norlys er mindre 

betydende set i forhold til detailmarkedsandel. Telenor undrer sig umiddelbart over den manglende SMP-

udpegning, og vurderer at det må skyldes at markedet er afgrænset uhensigtsmæssigt eller forkert. Både 

Energi Fyn og TDC dækker således et betydeligt antal husstande med højkapacitetsinfrastruktur på det 

pågældende delmarked, og det er med et ganske ubetydeligt overlap (17,1 pct parallel infrastruktur i 2019). 

Der er således tale om, at begge selskaber har en omfattende infrastruktur på delmarkedet, og at de på 

hver deres infrastruktur har en høj markedsandel.  

Udfordringen ift. afgrænsningen af netop dette marked kan skyldes, at Energi Fyn ruller fiber ud i sit 

forsyningsområde ud fra en anden udrulningsstrategi og forretningsmodel end de fleste andre elselskaber i 

Danmark. Energi Fyn har ikke, ligesom andre elselskaber, et erklæret mål om at dække hele 

forsyningsområdet med fiber. Energi Fyn ruller således alene fiber ud i områder, hvor der er tilslutning fra 

minimum 50 % af brugerne, og overlader dermed helt bevidst den resterende del af 

andelshaverne/markedet til andre infrastrukturer (herunder særligt coaxnet fra TDC). På den måde kan 

man tale om, at Energi Fyns forsyningsområde (Vores Elnet) er opdelt mellem Energi Fyn og TDC, samt i 

mindre grad Glentevejens Antennelaug.  

Telenor anbefaler, at Erhvervsstyrelsen genovervejer den anvendte markedsafgrænsning. Efter Telenors 

vurdering burde man opsplitte delmarkedet i minimum to særskilte delmarkeder. Det ene delmarked må 

omfatte Energi Fyns fibernet, mens det andet delmarked må udgøres af resten. Man kan diskutere om ikke 

Glentevejens Antennelaug udgør et marked for sig selv, men det må bero på en vurdering af de særlige 

konkurrence-og markedsforhold, der gør sig gældende for dette område. Man kan indvende mod en 

opsplitning, at Energi Fyns fibernet netop ikke holder sig til en bestemt afgrænset del af Vores Elnet, men 

omfatter husstande spredt ud over delmarkedet, men dette er en udfordring som bør kunne håndteres af 

Erhvervsstyrelsen ved at adressere netop denne særlige situation på anden vis end man adresserede de 
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øvrige afgrænsede delmarkeder i Danmark, hvor det har givet bedre mening at afgrænse markederne ud 

fra hvor de enkelte elselskaber havde forsyningsområde og dermed måtte forventes at udrulle fiber. 

Konsekvensen af ikke at udpege Energi Fyn og TDC som SMP’er på hvert deres delmarked (eksempelvis 

benævnt ”Vores Elnet 1” og ”Vores Elnet 2”) er, at Fyn fremover ikke har højkapacitetsinfrastruktur eller 

højkapacitetsudbydere, der er regulerede, og med den nuværende markedsafgrænsning heller ikke kan 

forventes at blive det fremadrettet, idet intet nødvendigvis taler for at Energi Fyn udruller fiber til 

yderligere husstande, hvis disse husstande aftager højhastighedsprodukter fra konkurrerende aktører, 

ligesom det heller ikke kan forventes, at TDC udruller coax. Den manglende regulering på Fyn skyldes 

tydeligvis ikke at der er reel infrastrukturbaseret konkurrence på Fyn, men skyldes i stedet den 

uhensigtsmæssige og forkerte markedsafgrænsning. Telenor finder dette stærkt bekymrende      

Diverse bemærkninger 

I forhold til den fremadrettede proces, skal Telenor anbefale: 

- At Erhvervsstyrelsen, i forbindelse med de forventede tilsagn, sikrer at der er færdige kontrakter at 

tage stilling til i forbindelse med markedstesten. Det er væsentligt, at der ikke forspildes tid og 

ressourcer ved at de udpegede SMP’ere og andre der udarbejder tilsagn alene giver overordnede 

oplysninger og tidsrammer. De forskellige aktører har haft rigelig tid til at forberede sig på en 

situation, hvor tjenesteudbydere vil få adgang til de pågældende net, og aktørerne bør ikke 

overlades mere plads til at trænere processen yderligere. 

 

- At Erhvervsstyrelsen i forbindelse med priskontrollen ift. de nye regulerede aktører sikrer, at der 

kommer til at være visse rammer for, hvorledes vertikalt integrerede aktører må udmønte deres 

engrospriser, således at det ikke sker efter den pågældende aktørs forgodtbefindende. Telenor ser 

blandt andet en risiko for, at de vertikalt integrerede aktører vil ”vippe” prisstrukturen således, at 

de højere hastigheder bliver betydeligt dyrere end det de bagvedliggende omkostninger giver 

belæg for.   

 

- At Erhvervsstyrelsen overvejer at fastholde en forpligtelse om adgang til ubundtet infrastruktur, 

selvom det er de mere forædlede engrosprodukter, der efterspørges af de fleste tjenesteudbydere 

(herunder Telenor). Muligheden for at kunne aftage det rå infrastrukturprodukt, sikrer en vis grad 

af disciplinering på prisstrukturen, da urimeligt høje priser for eksempelvis de høje båndbredder vil 

skabe incitament for 3. part til at aftage det pågældende ubundtede produkt, forædle det, og 

videresælge som konkurrencedygtigt engrosprodukt. 
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Med venlig hilsen 

Kenneth Jarnit 

Senior Regulatorisk Rådgiver 

Telenor A/S 


