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Høringssvar vedrørende tilbud om tilsagn på engrosmarkederne for netadgang til lav- og 

højkapacitetsinfrastruktur i markedstest (Marked 3LC og marked 3HC) 

Fastspeed har d. 21. januar 2021 fra Erhvervsstyrelsen modtaget tilbud om tilsagn i markedstest. 

Input og bemærkninger fra Fastspeed fremsendes hermed.  

 

 

Indledende bemærkninger 

Vi finder det overraskende – og til dels urimeligt – at vi er blevet anmodet om at skulle 

kommentere oplæg til tilsagn fra en række infrastruktur-ejere, der ligger endog meget langt uden 

for den relevante spilleplade, der afstikkes af hidtidig regulering på området, det forberedende 

arbejde med ny regulering på området og resultaterne af det seneste LRAIC arbejde vedrørende 

fiber-infrastruktur og coax-infrastruktur. Samtidig ligger de fremsendte tilsagn meget langt fra de 

kommercielle modeller og tilhørende prisniveauer, som allerede er indgåede og etablerede i 

frivillige, kommercielle aftaler i markedet.  

De fremsendte tilbud om tilsagnsmodeller ligner i Fastspeeds optik mere taktiske 

forhandlingsoplæg fra infrastruktur-ejernes side end egentlige relevante og realistiske bud på 

grundlag og vilkår for fremadrettet adgang til højhastighedsinfrastruktur i de SMP-udpegede 

områder. Indholdet – og i særdeleshed prisforslagene – er bevidst ukonkrete og lagt langt udenfor 

den relevante ’spilleplade’. Det gælder både i forhold til de modellerede LRAIC-niveauer, men i 

særdeleshed ift. de vilkår og priser, som i dag er gældende i de indgåede aftaler mellem 

tjenesteudbydere og netejere.  

Det ville derfor have været mere hensigtsmæssigt for processen hen imod endelige 

markedsafgørelser, hvis Erhvervsstyrelsen i dialog med infrastruktur-ejerne inden udsendelse i 

markedstest havde bragt tilsagnene indenfor rammerne af den relevante ’spilleplade’. 

Tjenesteudbyderne kunne i så tilfælde i markedstesten have fokuseret på de mindre tilpasninger, 

der ville være hensigtsmæssige for at nå en fælles forståelse af rimelige vilkår i frivillige tilsagn. I 

deres nuværende form er vi som tjenesteudbyder tvunget til blankt at afvise tilsagnene, da de 

med deres helt tydelige mangler i nuværende form ikke kan anvendes som grundlag for et 

velfungerende engrosmarked. 
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Forslagene til tilsagn vil sætte det danske højhastighedsmarked mange år tilbage 

De eksterne tjenesteudbydere på det danske marked for højhastighedsbredbånd spiller allerede i 

dag en afgørende rolle for, at der skabes konkurrence på detailmarkedet i de områder, hvor der er 

netejere med SMP-status.  

Adgangen til nettene på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår er således helt afgørende for 

fortsat fremadrettet at sikre, at slutbrugerne får adgang til et bedre, billigere og mere varieret 

produktudbud.  

De seneste års udvikling på markedet for højhastighedsbredbånd har skabt en markant forbedret 

og fornuftig balance mellem ønsket om at sikre incitamentet til fortsatte investeringer i 

infrastruktur og at opnå, at slutbrugere får adgang til bedre produkter både i form af billigere 

bredbånd og væsentlig højere hastigheder.  

Skulle de fremsendte udkast til tilsagn – der udelukkende synes at have til formål at sikre de 

enkelte infrastruktur-ejere en overnormal profit gennem en stærk monopolistisk prissætning og 

fortsat sikring af konkurrencefordele til deres egne tjenesteudbydere - godkendes i deres 

nuværende form, vil momentum i den positive udvikling på bredbåndsmarkedet ikke blot bremses 

op, den vil blive rullet tilbage og ikke komme igen i hele perioden for tilsagnenes varighed. 

 

De modtagne forslag til tilsagn ligger langt udenfor ’spillepladen’ 

Når vi anser de modtagne forslag til tilsagn for liggende langt uden for spillepladen, baseres det 

blandt andet på, at 

- der lægges i flere af tilsagnene op til priser, der er markant højere, end der er grundlag for 

i seneste LRAIC arbejde. 

- i alle tilsagnene er der foreslået maksimalpriser, som ligger langt over de priser, der er 

gældende i nuværende aftaler – både de kommercielle og de regulatorisk bestemte. 

- der lægges ikke op til prissætning på engrosmarkedet efter omkostningsbestemte 

hastighedsafhængige prisstukturer, men til prissætning baseret på fortidens forældede 

prisstrukturer på detailmarkedet på kobbernettet. 

- alle de fremsendte tilsagn er så uspecifikke ift. endelig fremtidig prisudmøntning, 

produktudbud etc., at det i praksis vil være forbundet med stor usikkerhed og utryghed at 

drive en tjenesteudbyderforretning.  

- I tilsagnene søges accept af udvidede muligheder for at kunne diskriminere mellem 

tjenesteudbyderens vilkår. Det sker bl.a. gennem brede formuleringer om frihed til at 

kunne udbyde og prissætte produkter indenfor rammerne af de foreslåede 

tilsagnsmodeller. Formålet er antageligt at kunne favorisere infrastrukturejernes egne 

tjenesteudbydere. Det måtte have været forventet, at al diskrimination - efter adskillige år 

til at forberede det – nu langt om længe ville blive bragt til ophør.  



- der i de tilbudte tilsagn ikke er taget udgangspunkt i – eller hensyn til – de aftaler, som 

netejerne frivilligt de seneste år har indgået med en række eksterne tjenesteudbydere på 

kommercielle vilkår, og for TDC’s vedkommende baseret på hidtidig regulering eller 

afgivne tilsagn.  

- der hverken i forbindelse med tilsagnsperiodens begyndelse eller afslutning er indarbejdet 

overgangsordninger med gradvist ændrede vilkår og priser, som kan imødekomme 

markedsdeltagernes store behov for stabilitet og forudsigelighed ved et skifte fra ét 

regulatorisk regime til et nyt. Sådanne overgangsordninger burde være helt naturlige dele 

af forpligtelsen i en frivillig tilsagnsmodel, og dermed være beskrevet i forslagene hertil.  

 

Afregningspriser skal kunne begrundes i LRAIC modellens resultater 

For at være et relevant alternativ bør den absolutte ”øvre grænse” for gennemsnitspriser i et 

tilsagn være sammenlignelig med LRAIC modellens resultater.  

For fiber bør prisen fastsættes uden tillæg af ekstraordinær risikopræmie. En eventuel 

risikopræmie skal afspejle en ekstraordinær ’on top’ risiko forbundet med omkostninger til 

fiberudrulning, ændringer i efterspørgsel, konkurrence, teknologisk udvikling og makroøkonomiske 

dynamikker. Overvejelsen om at anvende en risikopræmie stammer helt tilbage fra 2010 

(Kommissionens henstilling af 20. september 2010 om reguleret adgang til næste generation af 

access-net (NGA-net)). Hvor det muligvis har været relevant tilbage i 2010 at overveje en 

risikopræmie på fiberudrulning, så har det i dag - mere end 10 år senere – i det danske marked 

ingen relevans.  

Fiber er i dag ultimativt den foretrukne netværksinfrastruktur hos slutkunderne, og er den 

infrastruktur, som fremadrettet vil dominere hos de danske husholdninger. Samtidig har netejerne 

nu 10-15 års erfaring med udrulning og salg af adgang til fiberinfrastruktur. De har detaljeret 

kendskab til omkostninger, efterspørgsel, kundevandringsmønstre fra andre teknologier samt 

betalingsvillighed hos kunderne. I den halvårlige telestatistik fra Energistyrelsen fremgår det også 

med al tydelighed, hvordan efterspørgslen sikrer, at fiber markant vinder frem, både absolut men 

også sammenlignet med andre netværksteknologier: ”..den årlige stigning fra første halvår 2019 

er på 111.000 abonnementer, hvilket er den største årlige stigning, siden fastnet bredbånd blev 

introduceret i Danmark”1.  

 

Prisstigninger vil blive overvæltet mere end én-til-én i slutbrugerpriserne 

Fastspeed vil gerne gøre det helt klart, at konkurrencen mellem tjenesteudbyderne har betydet, at 

disse allerede i dag arbejder med de mindst mulige marginer. Det er derfor en sikker følge, at 

prisstigninger i engrosleddet vil resultere i en belastning på slutbrugerne i et forhold, der ligger på 

mindst det samme beløb + tillagt moms.  

 
1 hovedresultater_-_telestatistik_-_foerste_halvaar_2020.pdf (ens.dk), side 5 
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Men det er også meget sandsynligt, at prisstigningerne over mod slutbrugerne kan blive endnu 

højere, idet tjenesteudbyderne naturligt vil skulle indregne ekstra omkostninger til debitortab, 

finansiering, nedgraderinger til lavere hastigheder mm. 

Hertil kommer, at effekten af en væsentlig langsommere tempo for ibrugtagning af den udrullede 

infrastruktur vil betyde færre kunder til dækning af faste omkostninger hos tjenesteudbyderne.  

De effektive prisstigninger i detailmarkedet vil således ende med at blive væsentligt større end det 

prishop, der kan aflæses af forslagene til tilsagn. 

 

Hastighedsafhængige engrospriser bør være omkostningsmæssigt begrundede  

Hverken ved etablering eller drift af fibernet eller coax-net har infrastrukturejernes omkostninger 

til højhastighedsnettene været ret meget afhængige af den hastighed, der tilbydes 

tjenesteudbyderne og slutkunderne. Faktisk er de fleste net i dag baseret på, at alle slutkunder 

som udgangspunkt har adgang til den højeste hastighed. 

Når forslagene til tilsagn derfor indeholder klare tilkendegivelser af, at infrastrukturejerne i deres 

afregning på engrosmarkedet fortsat har til hensigt at gøre brug af stærkt hastighedsafhængige 

prisstrukturer, kan begrundelserne herfor ikke være omkostningsbaserede. Begrundelserne har 

sandsynligvis mere at gøre med fortsatte intentioner om at presse tjenesteudbyderne til at lade 

slutkunder med ønsker om de højeste hastigheder bidrage særlig meget til infrastrukturejernes 

fortjeneste.  

Det synes i sig selv at være et markedsmæssigt og regulatorisk problem, at den SMP-udpegede 

infrastrukturejer gennem en ikke-omkostningsbegrundet prissætning af sine engrosprodukter 

søger at diktere prisstrukturerne på detailmarkedet. 

Med de ekstraordinært høje priser på de højeste hastigheder beskytter infrastrukturejerne 

samtidigt de ofte noget højere priser på næsten identiske produkter målrettet til 

erhvervsmarkedet. 

Accepteres det, at prisstrukturerne også på højhastighedsbredbånd baseres på den stærkt 

hastighedsafhængige prissætning, der i det forrige århundrede blev introduceret over for 

detailkunderne på kobbernettet, vil konsekvensen uundgåeligt være, at mange slutkunder kommer 

til at abonnere på hastigheder, der langt fra gør brug af den kapacitet, der allerede er etableret til 

deres husstand, og som ikke kan anvendes af andre. Det er et helt unødigt spild af mulig 

samfundsmæssig velstand. 

Fastspeed er opmærksom på, at der både i fibernet og coax-net er visse netelementer, der 

dimensioneres efter kapacitetsbelastning i ’travleste time’, og at der kan være en lille korrelation 

mellem udbudt hastighed og kapacitetsbelastning i ’travleste time’. Omkostninger til disse 

netelementer udgør dog – især i fibernettene - kun en ret begrænset del af de samlede 

etablerings- og driftsomkostninger. Desuden er en kundes gennemsnitlige belastning af nettet i 



’travl time’ ikke ret afhængig af den maksimale hastighed, der stilles til rådighed for kunden, men 

defineres derimod af den type tjeneste (eks. streaming), som anvendes i det pågældende tidsrum. 

Ved anvendelsen af omkostningsbestemte hastighedsafhængige priser har Fastspeed derfor 

forståelse for, at en beskeden del af den samlede afregning skal ske ud fra slutkundens valg af 

hastighed, således som det allerede i dag gælder i forbindelse med TDC’s kommercielle aftaler på 

coaxnettet. Men i givet fald bør denne del fremstå særskilt over for tjenesteudbyderen og være 

omkostningsbestemt efter de samme principper, som gælder for den øvrige del af 

afregningsprisen. 

 

Regulering og tilsagn bør respektere behovet for stabilitet og forudsigelighed  

Der mangler i forslagene til tilsagn helt at blive indarbejdet overgangsordninger med sikkerhed for 

kun gradvise ændrede vilkår og priser, som kan afhjælpe markedsdeltagernes store behov for 

stabilitet og forudsigelighed  

Overgangsordninger bør både være sikret i forbindelse med tilsagnsperiodens begyndelse, hvor 

nuværende tjenesteudbydere allerede har slutkunder på infrastrukturejerens net, og ved 

tilsagnsperiodens afslutning, hvor tjenesteudbydere kan risikere at se ind i en fremtid, hvor 

infrastrukturejeren ikke længere ønsker at afgive tilsagn eller muligvis ikke udpeges som SMP-er. 

Ved tilsagnsperiodens begyndelse har de nuværende eksterne tjenesteudbydere på baggrund af 

kommercielle aftaler foretaget betydelige investeringer. Det har været forventningen, at disse 

aftaler var langtidsholdbare, og løbende kun ville blive udsat for mindre tilpasninger, bl.a. som 

følge af teknologisk- og volumenbaserede faldende omkostninger hos infrastruktur-ejerne til 

etablering og drift af deres net.  

De indgåede, eksisterende kommercielle aftaler – både på fiber og coax – bør respekteres. Det bør 

derfor både ifm. regulering og tilsagn indgå, at tjenesteudbyderne som et af flere alternativer kan 

vælge at få forlænget de kommercielle aftaler i deres nuværende form og med nuværende vilkår 

uden at der gives mulighed for grundlæggende at ændre på indhold og udformning. 

Ved tilsagnsperiodens afslutning kan tjenesteudbyderne risikere vidt forskellige scenarier for den 

efterfølgende periode, herunder regulering uden tilsagn, markant anderledes tilsagn eller at 

infrastrukturejeren ikke udpeges som SMP-er. Uafhængigt af scenarie har tjenesteudbyderne 

behov for langsigtet stabilitet og tryghed vedrørende vilkår og priser for deres adgang til brugen af 

infrastrukturejerens net, således at de fortsat i en periode på mindst fem år kan levere til de 

slutbrugere, de har indgået aftaler med i tilsagnsperioden. Som worst-case kunne tænkes at være 

en situation, hvor infrastrukturejeren ikke længere udpeges som SMP-er og derfor 

forhandlingsmæssigt kan true med ikke længere at give adgang til sit net. 

 

  



Mange infrastrukturejere ejer også net uden for deres SMP-områder 

De mange eksisterende kommercielle aftaler mellem infrastrukturejere og tjenesteudbydere er 

baseret på landsdækkende aftaler, der også dækker eventuelle infrastrukturer uden for de nu 

udpegede SMP-områder. Dette gælder i særlig grad for aftalerne med TDC. 

Tjenesteudbyderne har på baggrund af disse aftaler markedsført sig landsdækkende og 

almindeligvis med tilbud om samme produkter og priser til alle potentielle kunder.  

Ændringen til opdelingen af Danmark i 21 geografiske områder har potentielt betydelige 

konsekvenser også for tjenesteudbydernes adgang til infrastrukturerne uden for SMP-områderne, 

hvor tjenesteudbyderne med et slag reelt står uden myndighedsmæssig beskyttelse, og derfor 

hverken har sikkerhed for fortsat at kunne levere til de slutkunder, der er indgået aftaler med i 

den nuværende tilsagnsperiode eller for hvilke vilkår og priser, dette kan ske. 

Det vil derfor være rimeligt, om der ved godkendelsen af eventuelle tilsagn tillægges betydelig 

vægt på indhold fra infrastrukturejeren om garantier for det forsatte aftalegrundlag også uden for 

sine SMP-områder. 

 

De modtagne forslag til tilsagn er ikke attraktive alternativer til central regulering 

Fastspeed er som udgangspunkt stærk tilhænger af frivillige aftaler og rimelige tilsagnsmodeller 

fremfor central regulering af produktudbud, vilkår og priser.  

På baggrund af de modtagne forslag til tilsagn over én kam er det dog vores antagelse og 

vurdering, at hverken slutbrugere eller tjenesteudbydere vil være bedre stillede angående tryghed 

for fremtidigt produkttilbud, vilkår, priser og overgangsordninger, såfremt SMP-erne får accept af 

de foreslåede tilsagn i nuværende form. 

 

Den fremtidige regulering bør have fokus på hurtig ibrugtagning af de etablerede 

infrastrukturer, helt fair konkurrence og langsigtede overgangsordninger 

Om netadgang for de SMP-udpegede aktører reguleres via egentlig LRAIC-baseret regulering fra 

Erhvervsstyrelsens hånd eller via tilsagn, er det helt afgørende, at der sikres følgende: 

- Helt igennem fair og gennemskuelige vilkår for benyttelsen af infrastruktur-ejernes net, 

herunder at der hverken accepteres direkte eller indirekte diskriminering i forhold til SMP-

ernes egne tjenesteudbydere.  

- Prisniveauet respekterer LRAIC-modelleringen, og derfor holder sig indenfor/under 

grænserne af LRAIC. 

- Prisstrukturens eventuelle afhængighed af hastighed er regulatorisk godkendt og 

omkostningsmæssig velbegrundet 



- Langsigtet tryghed (3-5 år) med forpligtede længerevarende overgangsordninger både i 

tilsagnsperiodens begyndelse og slutning i regulatoriske aftaler (herunder Tilsagn) for 

udviklingen i aftalegrundlagets produkter, vilkår og priser. 

- De indgåede, eksisterende kommercielle aftaler – både på fiber og coax – respekteres, 

således at tjenesteudbyderne kan vælge at fortsætte disse i deres nuværende form og 

med nuværende vilkår, uden at der gives infrastruktur-ejerne mulighed for grundlæggende 

at ændre på indhold og udformning sfa. regulering eller tilsagn. 

- Eventuelt indhold af infrastrukturejerens garantier for indholdet af fortsatte kommercielle 

aftaler uden for sine SMP-områder tillægges vægt ved godkendelse af tilsagn.  

  



Tilsagn fra TDC 

Da Fastspeed ikke tilbyder – og ikke har planer om at tilbyde – bredbånd baseret på DSL-

teknologien, undlader vi i dette høringssvar at kommentere på denne del af TDC’s tilbudte tilsagn. 

 

Ikke-diskrimination: 

Generelt er Fastspeed af den opfattelse, at TDC’s beskrivelse af håndtering af ikke-diskrimination 

er tæt på fyldestgørende. Vi anerkender det historiske udgangspunkt for TDC, som betyder, at der 

ikke kan tages udgangspunkt i Equivalence-of-Input, men derimod i Equivalence-of-output.  

Det vil dog være rimeligt, at der sættes en dato for, hvornår TDC forpligter sig til at have indført 

reel Equivalence-of-Input, da dette med rimelighed må kunne forudsættes at skulle ske forholdsvis 

tidligt indenfor udløbet af den 5-årige tilsagnsperiode.  

Der er dog også følgende opmærksomhedspunkter, der skal rettes for at sikre reel ikke-

diskrimination: 

- Ordrelæggelse og adresse-visitation: Hvis Netinfo eller Columbine oplever afbrydelser/går 

ned, vil TDC’s egne tjenesteudbydere, der har direkte adgang til Columbus, være bedre 

stillet end eksterne. Hvis der således i praksis skal foretages ikke-diskrimination på trods 

af, at der ikke er equivalence-of-input, skal interne tjenesteudbydere tilsvarende afskæres 

fra at kunne lægge tilsvarende bestillinger o.l. direkte i Columbus, indtil Netinfo/Columbine 

igen giver eksterne tjenesteudbydere de samme muligheder for at lægge ordrer og visitere 

installationsadresser. Alternativt vil der ikke i praksis være tale om ikke-diskrimination fra 

TDC’s side. 

- Fejlretning og tilstandsanalyse: Hvis FASIN eller DSLman oplever afbrydelser/går ned, vil 

TDC’s egne tjenesteudbydere, der har direkte adgang til FAS og TDCs OSS-systemer, være 

bedre stillet end eksterne tjenesteudbydere. Hvis der således i praksis skal foretages ikke-

diskrimination på trods af, at der ikke er equivalence-of-input, skal interne 

tjenesteudbydere tilsvarende afskæres fra at kunne foretage fejlretninger samt få adgang 

til bl.a. TDC’s teknikerkalender, indtil der igen er adgang til FAS og understøttende OSS-

systemer gennem FASIN og DSLman for eksterne tjenesteudbydere. Alternativt vil der ikke 

i praksis være tale om ikke-diskrimination fra TDC’s side. 

- Pkt. 3.1.2: TDC skriver: ”..TDC NET ikke må give Nuuday forrang i forhold til andre SP-

kunder, og netadgangsprodukterne skal leveres med sammenlignelig funktionalitet og 

samme pris, selv om Nuuday bruger andre bestillingssystemer og grænseflader til at 

modtage disse netadgangsprodukter.”  

- Det skal tilføjes, at nye netadgangsprodukter også skal tilbydes ”til samme tid og med 

samme varsel”. 



- Pkt. 6.2: Formuleringen af dette punkt giver reelt TDC Net mulighed for at omgå ikke-

diskriminationshensigten. Fastspeeds indvending herimod er beskrevet nedenfor under 

punktet ”Transparens”. 

 

Fortrolighed og krav om vandtætte skotter: 

Fastspeed har ikke kommentarer til TDC’s tilsagn ift. håndtering af fortrolighed og vandtætte 

skotter, men synes at fremsendte tilsagn er fint dækkende ift. dette emne. 

 

Transparens: 

Jf. pkt. 6.2 i Tilsagnet: ”TDC skal senest to uger efter indgåelsen af en aftale om netadgang, der 

måtte afvige fra standardaftalen, offentliggøre oplysningerne/ændrede vilkår på selskabets 

hjemmeside under henvisning til selskabets aftale om netadgang indgået med den aktuelle 

aftalepart, fx ved at offentliggøre relevante dele af denne aftale om netadgang”.  

Fastspeed forstår denne sekvens således, at TDC forbeholder sig retten til at tilbyde andre aftaler 

om netadgang til udvalgte tjenesteudbydere, som ikke er omfattet af Tilsagnets rammer – 

herunder til Nuuday. Dette er blevet bekræftet af TDC Net på møde afholdt d. 22/1-2021 mellem 

Fastspeed og TDC Net om afklaring af indholdet i TDC’s Tilsagn. Således vil det være muligt for 

TDC at udarbejde og indgå specifikke netadgangsaftaler, som er målrettet/designet til eksempelvis 

Nuuday, hvorved TDC’s egne tjenesteudbydere kan opnå adgang på andre vilkår end eksterne 

tjenesteudbydere. Dette vil kunne skævvride konkurrencen og skabe en betydelig diskrimination 

mellem interne og eksterne udbydere. En sådan aftale udenfor tilsagnets rammer kan evt. 

designes med udgangspunkt i krav om så store volumener eller så specifikke tekniske 

forudsætninger, at det reelt kun vil være TDC’s egne tjenesteudbydere, der kan benytte en sådan 

aftale.  

Det må derfor ikke være muligt at introducere nye netadgangsaftaler, uden at Erhvervsstyrelsen 

forud har givet accept ud fra en vurdering af, at sådanne aftaler ikke skævvrider konkurrencen. 

 

Service Level Agreements og Key Performance Indicators (KPI) 

TDC forpligter sig til at opstille, måle og leve op til en række service levels samt KPIer. Det er 

Fastspeed som udgangspunkt enig i, dog er der behov for, at både KPI’er og de enkelte SLA 

defineres og målniveau fastsættes, førend Fastspeed er i stand til at vurdere, om disse er 

dækkende og rimelige. Tilsvarende skal bodsforpligtelser og kompensationsvilkår beskrives 

nærmere, for at Fastspeed meningsfuldt kan kommentere herpå.  

 

  



Tilsagn om netadgang til fiberprodukt: 

 

Principper for udvælgelse af områder for fiberudrulning 

Fastspeed finder det problematisk, at TDC i udkastet til tilsagn lægger op til, at der i forbindelse 

med udrulning af fiber til nye områder (typisk boligforeninger, antenneforeninger eller ved nybyg) 

kan indgås et partnerskab med enkelte udvalgte tjenesteudbydere.  

Denne type partnerskab vil oplagt være tiltænkt TDC’s egne tjenesteudbydere i Nuuday-regi, idet 

det kræver en størrelse og et salgskorps af Nuudays størrelse at kunne indgå denne type 

relationsbaserede aftaler i markedet.  

TDC skriver, at adgang til at kunne lægge bestillinger vil ske på lige vilkår for alle 

tjenesteudbydere, og at whitelist åbnes samtidig for alle. Dog vil der være forhåndsinformation om 

åbningen til en sådan eventuel partner. Dette vil i Fastspeeds optik medføre en 

markedsføringsmæssig forskelsbehandling. Denne forhåndsviden vil have enorm værdi for 

partneren sammenlignet med konkurrerende tjenesteudbydere.  

For at undgå diskrimination mellem tjenesteudbydere bør viden om timing af åbning af adresser 

deles samtidigt til alle tjenesteudbydere og hurtigst muligt efter at fiberudrulningen er besluttet 

hos TDC. 

  

Overordnet produktspecifikation 

TDC vil tilbyde et Fiber VULA-produkt, men det er ikke klart, hvordan et sådant produkt adskiller 

sig fra det nuværende Fiber BSA-produkt, som i dag er basis for de fleste tjenesteudbyderes 

fiberudbud på TDC’s net. Det er således ikke tydeligt, hvilken betydning dette skifte i praksis 

måtte have for tjenesteudbyderne, hvis det overhovedet har anden betydning end at stille TDC 

helt frit fremover.  

TDC bør pålægges fortsat at udbyde et fiber BSA-produkt svarende til det nuværende, så der ikke 

skal ske tekniske tilpasninger eller tilkomme yderligere omkostningselementer end ved benyttelsen 

af det nuværende fiber BSA-produkt. 

TDC vil ikke forpligte sig til at udbyde et rå fiber-produkt indenfor rammerne af tilsagnet. Udbud af 

et rå fiber-produkt kan bidrage til at sikre en vis balance mellem reelle, underliggende 

omkostninger og udmøntning af priser differentieret på hastigheder. Hvis rå fiber ikke fortsat er en 

mulighed, understreges behovet yderligere for at have en defineret udmøntning af priser på 

hastighedsvarianter, der er fuldt i overensstemmelse med de underliggende omkostningsdrivere 

(beskrives nærmere nedenfor under punktet ”Tilsagn om netadgang til fiber-produkt”).  

 

  



Prissætning, fiber 

 

Prissætningen på engrosmarkedet kan misbruges til at påvirke prisstrukturerne i detailmarkedet 

Det er helt essentielt, at en maksimalprisregulering holder sig i overensstemmelse med de reelle, 

underliggende omkostninger og omkostningsdrivere, således at der ikke hos TDC kan udmøntes en 

markant differentieret prisdifferentiering på eks. hastigheder uden baggrund i LRAIC 

omkostningsmodellering. Af hensyn til konkurrencen i detailleddet er det helt afgørende, at det 

ikke er engrosudbyderen, der ved at benytte en ikke-omkostningsbaseret og forældet prisstruktur 

på engrosmarkedet i praksis også definerer en tilsvarende forældet struktur på detailmarkedet. En 

differentieret prisudmøntning vil TDC som vertikalt integreret udbyder også kunne anvende til at 

påvirke/begrænse konkurrencen på detailmarkedet for at kunne tage diskriminerende hensyn til 

eget udbud af slutbrugerprodukter.  

 

Maksimalpriserne skal holdes indenfor rammerne af LRAIC og baseres på gns. afsatte hastighed 

TDC’s tilbud om forpligtende maksimalpriser på fiber bør baseres på den gennemsnitligt afsatte 

hastighed. Fastspeed finder den af TDC tilbudte maksimalprisforpligtelse alene specificeret for to 

specifikke hastigheder – 100 Mbit/s og 1000 Mbit/s - som helt utilstrækkelig. 

Et eventuelt tilsagn om maksimalpriser på specifikke hastigheder må nødvendigvis kombineres 

med en maksimalpris også på det gennemsnitligt afsatte fiber BSA-produkt.  

Det må samtidigt være sådan, at maksimalprisen på det gennemsnitligt afsatte fiber-produkt skal 

holde sig indenfor rammerne af den LRAIC-modellerede omkostning. 

Den LRAIC modellerede omkostning bør både være uden indregning af ekstraordinær WACC 

risikopræmie, og uden indregning af bidrag til den løbende adgangsleje til installation, idet denne 

historisk er opkrævet separat og således ikke skal indgå i det relevante omkostningsgrundlag.  

Et tilsagn ift. fiber adgang bør for at være relevant indeholde en forpligtelse til en gennemsnitlig 

fiber BSA-pris på maksimalt DKK 1529 pr. år, svarende til DKK 127 pr. måned. Udmøntes denne 

differentieret på hastigheder, skal dette ske med udgangspunkt i en begrundet omkostningsforskel 

mellem disse, da en udmøntning alternativt kan udnyttes til at tilgodese eksempelvis TDC’s egen 

detailforretning. 

  

  



Figur: TDC fiber-tilsagn vs. LRAIC/kommerciel prissætning  

 

De tilbudte maksimalpriser for hhv. 100 Mbit/s og 1000 Mbit/s er langt udenfor rammerne af både 

det LRAIC-modellerede omkostningsniveau og de nuværende BSA-priser for disse specifikke 

hastigheder.  

Fastspeed finder ikke TDC’s prisforslag som et reelt, seriøst forslag, men nærmere som et taktisk 

forhandlingsoplæg, der har til hensigt at skabe et absurd højt ”pris-anker” som udgangspunkt for 

videre dialog. Fastspeed finder det derfor også irrelevant at forholde sig til specifikke prisforslag, 

førend de som minimum er bragt indenfor rimelige rammer af LRAIC-modellens output.  

 

Maksimalpriser bør ikke låses til nuværende, specifikke produkter 

Ved at lægge op til maksimalpriser for to specifikke produkter - hvoraf det ene er et 100 Mbit/s 

produkt - som er låst i hele tilsagnsperioden, søger TDC at drage fordel af det indlysende faktum, 

at der gennem tilsagnsperiodens varighed på 5 år vil ske en betydelig stigning i den 

gennemsnitlige afsatte/efterspurgte hastighed, hvilket automatisk vil føre til, at den 

gennemsnitligt afregnede fiber BSA-pris vil stige markant over tid.  

1000 Mbit/s-produktet er allerede i dag det mest markedsførte og mest relevante produkt i 

markedet. TDC Net planlægger d. 8. april 2021 at lancere 2,5 Gbit/s fiberprodukter via XGSPON, 

hvorfor det må forventes, at endnu højere hastighedsvarianter lanceres indenfor de kommende 5 

år.  

Med TDC’s forslag til tilsagn er der således ingen reelle forpligtelser ift. priser på de produkter, der 

må forventes at blive toneangivende i tilsagnsperioden, og der tages heller ikke højde for 

udviklingen i efterspurgte hastigheder. Derfor er tilsagnet helt utilstrækkeligt på dette punkt.   

 

Prisudviklingen på rå fiber-forbindelser og beskrivelse af VULA-produkt bør fremgå af tilsagnet 

TDC forpligter sig til at opretholde eksisterende rå fiber-forbindelser, der allerede er bestilt og 

leveret. Der er dog ikke meldt nogen forpligtelse ud omkring prisudvikling herpå. For at der ikke 



skal være mulighed for at skævvride konkurrencen, bør det fremgå af tilsagnet, at prisen på rå 

fiber relativt følger den gennemsnitlige, eventuelt løbende justerede pris på fiber BSA. 

Af tilsagnet fremgår det, at TDC’s Fiber VULA-produkt vil blive detaljeret beskrevet i et 

standardtilbud. Kendskab til denne beskrivelse er en nødvendig forudsætning for, at Fastspeed kan 

forholde sig til produktet, herunder om det er et produkt, der i praksis kan anvendes som basis for 

et egentlig fiberudbud for Fastspeed. 

 

Tilsagn bør også forholde sig til eventuelle engangsbetalinger 

Af TDC’s forslag til tilsagn fremgår det ikke, hvordan TDC forestiller sig niveauet for eventuelle 

oprettelsesgebyrer mod tjenesteudbydere ved fiberadgangsprodukt. Det er alene de løbende 

abonnementspriser, der er omtalt. Prissætningen af et fiber-adgangsprodukt består både af et evt. 

engangsfee og den løbende fiberleje, og disse skal ses i sammenhæng som den fulde pris for fiber 

netadgang. For at være relevant bør et tilsagn også forholde sig konkret til oprettelsesgebyrer o.l.   

 

Pristilpasninger skal kun kunne ske med mindst 6 måneders varsel 

TDC lægger i forslaget til tilsagn op til, at deres fiberpriser kan ændres med 3 måneders varsel. 

Det er ikke et rimeligt varsel. Tjenesteudbyderne bør både have mulighed for at kunne advisere og 

varsle sine slutkunder i ordentlig tid, og have mulighed for at kunne nå at tilpasse sine 

produktudbud, så det bedre matcher de nye priser. Et rimeligt varsel må være mindst 6 måneder. 

 

Figur: TDC fiber-tilsagn vs. LRAIC/kommerciel prissætning (detaljeret): 

 

 

  



Tilsagn om netadgang til Coax-produkt: 

 

Netadgang til tredjeparts coax-infrastrukturer 

Fastspeed har med tilfredshed noteret sig, at TDC i tilsagnet både forpligter sig til at give 

netadgang til tredjeparts coax-infrastruktur, hvis en netejer, der er direkte kunde hos TDC Net, 

ønsker dette, og at give adgang til de tredjeparts coax-infrastrukturer, hvor netejer har indgået 

aftale direkte med Nuuday, medmindre netejeren måtte ønske at begrænse denne adgang.  

Der bør foreligge en forpligtelse til, at det i aftalegrundlaget mellem TDC Net eller Nuuday og 

tredjeparts netejerne fremgår, at der fra netejerens side skal ske et aktivt fravalg, hvis adgangen 

skal begrænses, dvs. at der uafhængigt af om aftalerne indgås mellem netejere og TDC Net eller 

Nuuday pr. default er åbent for salg af coax BSA til alle tjenesteudbydere.  Samtidig bør TDC 

skulle tilbyde, at det er en option for den enkelte netejer at beslutte, om der ønskes åbnet adgang 

for alle tjenesteudbydere på TDC’s net eller en ”kontrolleret åbning”, dvs. om der ønskes adgang 

for et begrænset antal tjenesteudbydere besluttet af netejeren.  

 

Overordnet produktspecifikation: 

Fastspeed noterer sig og anerkender, at TDC forpligter sig til udbud af et coax BSA-produkt, der 

svarer til den eksisterende netadgang på tidspunktet for afgivelse af tilsagn. Det er som 

udgangspunkt positivt. 

Det fremgår også af tilsagnet, at coax BSA vil blive beskrevet i detaljer i et standard-tilbud. Denne 

detaljerede beskrivelse bør være en integreret del af et nyt forslag til tilsagn, for at Fastspeed kan 

forholde sig mere konkret hertil.  

 

Prissætning, coax: 

Mange af de indvendinger, Fastspeed ovenfor har rejst ift. TDCs tilsagn for prissætningen af fiber, 

gælder tilsvarende for tilsagnet ift. coax. 

 

Model for engrospriser på coax bør baseres på den underliggende omkostningsstruktur 

Det fremgår ikke af det foreliggende forslag til tilsagn, om TDC vil fastholde strukturen i den 

nuværende kommercielle Coax BSA-model med kapacitetsindkøb på kapacitetsgrupper i 

sammenhæng med en coax linjeleje. Som tilsagnet foreligger, giver det TDC fuldt råderum til at 

indføre også en drastisk omkalfatring af prismodellen. 

Det foreslåede tilsagn vender potentielt prissætningen – og hele prismodellen – ’på hovedet’, 

hvilket med stor sandsynlighed vil være direkte ødelæggende for en række af de nuværende 

tjenesteudbyderes forretningsmodeller, som baserer sig på den nuværende, omkostningsbaserede 



prisudmøntning. Da de mange nuværende tjenesteudbydere har indrettet deres 

forretningsmodeller i henhold hertil, er det helt afgørende, at dette er tilfældet, hvorfor det klart 

bør fremgå af et eventuelt tilsagn.  

Derfor må det være et absolut krav, at tjenesteudbyderne sikres mulighed for at fortsætte i et 

prisregime på coax, som har samme struktur som i den nuværende, kommercielle model. TDC får 

ellers mulighed for at trække tæppet væk under de forretningsmodeller i markedet, som over tid 

er designet ud fra den nugældende kommercielle aftalemodel.  

Det er også for coax helt essentielt, at en maksimalprisregulering udmønter sig i 

overensstemmelse med de reelle, underliggende omkostninger og omkostningsdrivere, således at 

der ikke hos TDC kan udmøntes en markant differentieret prisdifferentiering på eks. hastigheder 

uden baggrund i LRAIC omkostningsmodellering, både fordi dette skader fleksibiliteten, 

produktvariabiliteten og konkurrencen i detailleddet, og fordi en sådan markant prisdifferentiering 

på hastigheder kan anvendes til at tilgodese TDCs egen detailforretning på bekostning af eksterne 

tjenesteudbydere.  

 

Maksimalpriser på coax bør baseres på gennemsnitsbetragtning, og indenfor rammerne af LRAIC 

Også for coax gælder det, at TDC tilbyder en maksimalprisforpligtelse alene specificeret for to 

specifikke hastigheder – 100 Mbit/s og 1000 Mbit/s. Dette er også for coax helt utilstrækkeligt, og 

er desuden et fundamentalt og disruptivt brud med den nuværende, kommercielle model, som 

ikke tager udgangspunkt i specifikke hastigheder.  

Hverken i realiteten eller i den nuværende afregningsmodel er det den udbudte hastighed, der 

direkte driver omkostningen i coax-nettet (eller i afregningsmodellen), men det er derimod peak-

kapacitet i ’travl time’ – i fin overensstemmelse med den reelle, underliggende omkostningsdriver.  

Også for coax BSA bør maksimalprisen tage udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning, og denne 

skal holde sig indenfor rammerne af den LRAIC-modellerede omkostning, som bør være den af 

Erhvervsstyrelsen opgjorte, og vel at mærke uden indregning af gravning på egen grund. Gravning 

på egen grund har traditionelt ikke været en del af BSA-produktet og er det heller ikke i dag. 

Gravning på egen grund er en aktivitet, som slutkunden selv forestår eller evt. kan tilkøbe mod 

særskilt afregning).  

Helt konkret bør et tilsagn ift. coax BSA således have en gennemsnitlig fiber BSA-pris på 

maksimalt DKK 850 pr. år, svarende til DKK 71 pr. måned.  

En udmøntning som foreslået af TDC, som er differentieret på hastigheder, er ingenlunde 

begrundet i en omkostningsforskel mellem de forskellige hastigheder.   

  



Figur: TDC coax-tilsagn vs. LRAIC/kommerciel model 

 

De tilbudte maksimalpriser for hhv. 100 Mbit/s og 1000 Mbit/s er helt udenfor rammerne af både 

det LRAIC-modellerede omkostningsniveau og de nuværende BSA-priser. Som det er gældende for 

fiberpriserne, finder Fastspeed derfor heller ikke TDC’s prisforslag for coax som et reelt, seriøst 

forslag. Fastspeed kan således ikke støtte indholdet af det fremsendte tilsagn på coax.  

Den nuværende, kommercielle model på coax BSA bør i stedet cementeres som udgangspunktet 

for enten en rendyrket regulering fra Erhvervsstyrelsens side, eller også skal et tilsagn fra TDC 

tilpasses med udgangspunkt i indholdet og strukturen i den nuværende kommercielle model, og 

indenfor rammerne af LRAIC-modelleringen som maksimalpris. 

Også for coax gælder det, at TDC ved at lægge op til maksimalpriser for to specifikke produkter, 

som er låst i hele tilsagnsperioden, søger at omgå det faktum, at der gennem tilsagnsperiodens 

varighed på 5 år vil ske en betydelig stigning i den afsatte/efterspurgte hastighed, hvilket i praksis 

vil betyde, at den gennemsnitligt afregnede coax BSA-pris vil stige markant over tid, hvis tilsagnet 

alene baseres på to ”låste” hastigheder.  

Allerede i dag er 1000 Mbit/s-produktet det absolut mest markedsførte og relevante produkt i 

markedet for indtaget af nye kunder og for opgraderinger af eksisterende kunder, mens 

størsteparten af de eksisterende bredbåndskunder på coax fortsat har langt lavere hastigheder. 

Ved i tilsagnet ikke at medtage en maksimalprisforpligtelse på gennemsnitligt afsat coax-produkt 

vil den effektivt afregnede BSA-pris således forventeligt stige markant gennem perioden i takt med 

stigningen i efterspurgte hastigheder i markedet, helt ude af trit med underliggende 

omkostningsbase, herunder LRAIC-modelleringen.  

Med TDC’s tilsagn i nuværende form tages der således ikke højde for udviklingen i efterspurgte 

hastigheder. Også derfor er tilsagnet helt utilstrækkeligt på dette punkt. 

TDC lægger op til, at der ift. beregning af, hvad prisen for adgang til TDC’s coax-net skal være, 

skal måles med udgangspunkt i en tjenesteudbyder med mindst 10.000 slutkunder på TDC’s coax-

net i områder omfattet af pristilsagnet. Fastspeed savner en nærmere beskrivelse af, hvordan 

denne beregning i praksis vil blive foretaget, herunder hvordan afregning af omkostninger til 

’bufferkapacitet’ bl.a. til hastighedsmålinger måtte indgå i denne beregning.  



 

Pristilpasninger skal kun kunne ske med mindst 6 måneders varsel  

Som for. fiberpriserne, lægger TDC i tilsagnet op til, at coax-priserne kan ændres med 3 måneders 

varsel. Dette er ikke et rimeligt varsel. Tjenesteudbyderne bør have mulighed for at kunne 

advisere og varsle sine slutkunder i ordentlig tid, og samtidig have mulighed for at kunne nå at 

tilpasse sit produktudbud, så det bedre matcher de nye priser. 

 

Figur: TDC coax-tilsagn vs. LRAIC/kommerciel model (detaljeret): 

 

  

 

TDC prisklemmeforpligtelse 

Fastspeed har samlet sine kommentarer til de afgivne tilsagn ift. prisklemmetilsyn i et separat 

afsnit sidst i høringssvaret, herunder generelle indvendinger samt kommentarer specifikt til det fra 

TDC/Nuuday afgivne tilsagn vedrørende prisklemmetilsyn.  



Tilsagn fra Norlys 

Norlys har fremsendt et udkast til tilsagn, der alene omfatter fiberadgang, og som i sine vilkår og 

konstruktion – i særdeleshed ift. prissætning – ikke af Fastspeed kan opfattes som et egentligt, 

reelt og seriøst forslag til tilsagn. Fastspeed opfatter nærmere Norlys’ tilbud om tilsagn som et 

taktisk forhandlingsoplæg, der har til hensigt at skabe et ”pris-anker” på et irrelevant højt niveau 

som udgangspunkt for videre dialog.  

Selv om Nordlys er udpeget som SMP for engrosmarkedet for højhastighedsbred, der omhandler 

både fiber- og coax-infrastrukturer, har Norlys samtidigt helt undladt at medtage forslag til tilsagn 

til Norlys’ coax-infrastruktur.  

Fastspeed finder det derfor også problematisk at skulle kommentere tilsagnet i dets nuværende 

form - førend maksimalpriser er bragt indenfor rimelige rammer af LRAIC-modellens output, og 

tilsagnet også omhandler coax-infrastrukturen. I det følgende følger dog vores bemærkninger til 

tilsagn: 

 

I pkt. 1.3 står der i Norlys’ udkast til tilsagn følgende: ”Tilsagnet afgives således af Norlys overfor 

Erhvervsstyrelsen som alternativ til at blive pålagt forpligtelser af Erhvervsstyrelsen”. Det skal 

gøres klart, at dette tilsagn med sine indlysende mangler – herunder i særdeleshed at coax ikke er 

inkluderet i tilsagnet – ikke kan betragtes som et alternativ, men et forslag til supplement til 

regulatorisk pålagte forpligtelser, da tilsagnet alene vedrører en begrænset del af den 

infrastruktur, som Norlys er udpeget som SMP på, nemlig fiber.  

 

Definitioner: 

Salgbare adresser: I tilsagnets definitioner nederst på side 2 fremgår det vedr. ”Salgbare 

adresser”, at disse kun indeholder adresser, der ikke kræver mere end 30 m ny fiberoptisk 

stikledning. Det fremgår også, at definitionen ikke omfatter ”.. ejendomme, hvor en anden netejer 

i forvejen har etableret en stikledning baseret på fiber og/eller coax”. Fastspeed finder denne 

definition yderst kritisabel, da det ikke kan være rimeligt, at Norlys’ egne tjenesteudbydere har 

adgang til adresser, som øvrige tjenesteudbydere ikke får adgang til. Det bør således i et tilsagn 

præciseres, at netejerens egne tjenesteudbydere på Netejers fiber- og coax-net alene har adgang 

til adresser på det relevante delmarked (’salgbare adresser’), som alle andre tjenesteudbydere har 

adgang til”.  

 

Tilsagnets anvendelsesområde: 

Af pkt. 3.1 fremgår det, at Norlys’ tilsagn ikke i sin nuværende form omfatter coax, men alene 

adgang til fiber. Det er indlysende nødvendigt, at Norlys pålægges at give adgang til begge 

infrastrukturer, der hvor de har SMP, og at et tilsagn alene på fiber infrastrukturen er åbenlyst 



mangelfuldt. Det er samtidig nødvendigt med en præcisering af, at Norlys også skal give adgang til 

netværk, hvor de har et bestemmende ejerskab, og ikke nødvendigvis 100% ejerskab. 

 

Netadgangsvilkår: 

Fastspeed anerkender, at Norlys forpligter sig til at indgå serviceniveau-aftaler vedrørende 

systemadgang, levering og fejlafhjælpning. Der er dog behov for, at disse både defineres og 

målfastsættes som del af et evt. tilsagn, førend Fastspeed er i stand til at vurdere, om disse er 

dækkende og rimelige. Tilsvarende skal bodsforpligtelser og kompensationsvilkår beskrives 

nærmere, for at Fastspeed meningsfuldt kan kommentere herpå.  

 

Ydelser: 

Norlys forbeholder sig ret til at kunne introducere ydelser, der kan være målrettet og forventet 

alene at kunne anvendes af en eller flere specifikke tjenesteudbydere.  

Dette er stærkt bekymrende. Norlys fastholder herved muligheden for at introducere produkter og 

ydelser, som er målrettet egne tjenesteudbydere, og som i kraft af udformning, vilkår og priser 

kan skabe en urimelig konkurrencefordel og skævvridning af konkurrencen i detailleddet til fordel 

for egne tjenesteudbydere. Det bør enten i tilsagn eller i direkte påbud fra Erhvervsstyrelsen 

overfor Norlys gøres tydeligt, at der ikke kan introduceres produkter og tilhørende vilkår, som er 

designet specifikt til egne tjenesteudbydere, medmindre der ligeledes er en generel efterspørgsel 

herfor bredt blandt eksterne udbydere. 

Norlys ønsker i tilsagnet at kunne introducere nye ydelser med et varsel på kun 3 måneder. Det er 

i Fastspeed’s optik et al for kort varsel, såfremt alle tjenesteudbydere skal have den fornødne tid 

til omstilling og tilpasning af eget produktudbud efter introduktioner af nye ydelser og produkter 

fra Norlys. Et varsel må være på mindst 6 måneder (”stand-still” periode).  

 

Prissætning: 

Den tilbudte maksimalpris-forpligtelse er hverken et rimeligt eller et realistisk udgangspunkt for 

fremtidig regulering af prisfastsættelsen for adgang til Norlys’ infrastruktur: 

 

Grundlag for beregning af maksimalpris bør ikke inkludere ekstraordinær risikopræmie 

Der er ikke behov for at skulle indregne nogen form for ekstraordinær risikopræmie for at Norlys 

sikres incitament til at investere i fortsat fiberudrulning. I forbindelse med fusionen mellem Eniig 

og SE forpligtede Norlys sig til, at alle andelshavere ville få fiber udrullet senest i 2023, og Norlys 



eksekverer allerede planmæssigt herpå2. Forpligtelsen til fuld fiberudrulning til sine andelshavere i 

forsyningsområdet beskriver Norlys således også i deres senest offentliggjorte årsrapport for regn-

skabsåret 20193. Et tillæg af ekstraordinær risikopræmie på +2% WACC vil således ikke være 

nødvendig for at sikre udrulning, men derimod blot åbne mulighed for, at Norlys kan opkræve en 

overnormal profit på salg af adgang til deres net, hvor de har et naturligt monopol - uden at incita-

mentet til udrulning ændres. 

 

Prissætningen på engrosmarkedet bør ikke misbruges til at påvirke prisstrukturerne i detailmarke-

det, men bør ske ud fra de underliggende omkostninger og omkostningsdrivere 

Det er helt essentielt, at en maksimalprisregulering holder sig i overensstemmelse med de reelle, 

underliggende omkostninger og omkostningsdrivere, således at der ikke hos Norlys kan udmøntes 

en markant differentieret prisdifferentiering på eks. hastigheder uden baggrund i LRAIC omkost-

ningsmodellering. Det er af hensyn til konkurrencen i detailleddet helt afgørende, at det ikke er 

engrosudbyderen, der ved at benytte en ikke-omkostningsbaseret og forældet prisstruktur på en-

grosmarkedet i praksis også definerer en tilsvarende forældet struktur på detailmarkedet. Norlys 

vil som vertikalt integreret udbyder kunne anvende en differentieret prisudmøntning til at på-

virke/begrænse konkurrencen og tage diskriminerende hensyn til eget udbud af slutbrugerproduk-

ter i detailleddet. Udmøntes fiber BSA-priserne differentieret på hastigheder, skal dette ske med 

udgangspunkt i en begrundet omkostningsforskel mellem disse, da en udmøntning alternativt kan 

udnyttes til at tilgodese eksempelvis Norlys’ egen detailforretning. 

 

Maksimalprisen på et gennemsnitligt BSA-produkt skal holdes indenfor rammerne af LRAIC 

For at være relevant, skal maksimalprisen på et gennemsnitligt fiber BSA-produkt i et tilsagn holde 

sig indenfor rammerne af det relevante, LRAIC-modellerede omkostningsniveau. Det relevante 

LRAIC-niveau er LRAIC-omkostningen uden indregning af ekstraordinær WACC risikopræmie, og 

uden indregning af bidrag til den løbende adgangsleje til installation, idet denne historisk er op-

krævet separat og således ikke skal indgå i det relevante omkostningsgrundlag. I vurderingen af, 

om et pristilsagn holder sig indenfor rammerne af LRAIC, skal en eventuel løbende prisindeksering 

i tilsagnsperioden også tages med i betragtning. 

- Norlys har angivet en gennemsnitlig maksimalpris på DKK 240 årligt indeksreguleret med 

+2% gældende pr. 1. januar 2021, dvs. allerede før dette tilsagn er sendt i markedstest. 

Dette resulterer i en maksimalpris på DKK 244,80 for 2021, og DKK 249,70 allerede et 

halvt år efter at tilsagnet er tænkt at skulle træde i kraft. Norlys’ udkast til maksimalpris er 

således omtrent ~50% højere end den rimelige og relevante ramme for prissætning af en 

gennemsnitlig BSA fiberleje hos Norlys. Et tilsagn ift. fiberadgang bør for at være relevant 

 
2 Norlys har givet 50.000 nye adresser adgang til fibernet i 2020 | Norlys (ritzau.dk) 

3 Årsrapport - Finansielle nøgletal - Se her (norlys.dk) 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/norlys-har-givet-50000-nye-adresser-adgang-til-fibernet-i-2020?publisherId=13559467&releaseId=13606865
https://norlys.dk/aarsrapport


indeholde en forpligtelse til en gennemsnitlig fiber BSA-pris på maksimalt DKK 164 pr. må-

ned.  

 

Figur: Norlys-tilsagn vs. LRAIC/kommerciel model 

 

 

Erhvervsprodukter bør ikke undtages fra beregningen af den gennemsnitlige netleje 

Af Norlys’ tilsagn fremgår det, at priser på erhvervsprodukter ikke er påtænkt indregnet i 

gennemsnitlige netleje, når denne opgøres for at sikre, at den holder sig indenfor den tilbudte 

maksimalpris. Dette undrer Fastspeed, idet omkostninger til produktion heraf antageligt er 

indregnet i LRAIC omkostningsmodellen. Sammenlignelige produkter rettet mod erhvervskunder 

bør helt parallelt med produkter rettet mod privatkunder indregnes i en gennemsnitlig 

maksimalpris, som skal holde sig indenfor rammerne af den LRAIC-modellerede omkostning for 

Norlys fiber. 

 

Prissætning af accessoriske ydelser og andre tillægsydelser må ikke blive konkurrenceforvridende 

Norlys angiver i deres tilbud om tilsagn, at accessoriske ydelser, som er nødvendige ydelser for at 

kunne benytte fiber BSA-produktet til at få adgang til Norlys’ fibernet, prissættes af Norlys på ’fair 

og rimelige vilkår’, men det fremgår ikke, hvad der i praksis menes hermed. Der er behov for at få 

beskrevet, hvad der mere konkret skal forstås med ’fair og rimelige vilkår’, således at prissætning 

heraf ikke blot kan anvendes til reel forhøjelse af prisen på adgang til Norlys’ fibernet, og/eller som 

muligt prisværktøj til skævvridning af konkurrencen mellem tjenesteudbydere, inkl. Norlys’ egne. 

Det fremgår også af udkast til tilsagn, at alle andre tillægsydelser af Norlys fastsættes på 

almindelige kommercielle vilkår. Det må også for disse tillægsydelser skulle gælde, at de ikke kan 

prissættes, så der opnås konkurrenceforvridende fordele, der vil bryde med et ikke-

diskriminationsprincip. 



Prissætning af oprettelsesgebyrer skal ses i sammenhæng med løbende fiberleje   

Af Norlys’ forslag til tilsagn fremgår det ikke, hvordan Norlys forestiller sig niveauet for eventuelle 

oprettelsesgebyrer mod tjenesteudbydere ved fiberadgangsprodukt. Det er alene de løbende 

abonnementspriser, der er omtalt. Prissætningen af et fiber-adgangsprodukt består både af et evt. 

engangsfee foruden den løbende fiberleje, og disse skal ses i sammenhæng som den fulde pris for 

fiber netadgang. For at være relevant bør et tilsagn også forholde sig konkret til 

oprettelsesgebyrer o.l.   

 

Prissætning af fremtidige produkter skal indgå som del af tilsagnsforpligtelsen 

Norlys gør det i deres udkast til tilsagn klart, at nye ydelser (ydelser, der introduceres efter 

ikrafttrædelsestidspunktet) ikke indgår som del af tilsagnets maksimalprisforpligtelse. 

Efterspørgslen i markedet går kontinuerligt mod højere hastigheder, og de fleste netejere vil 

indenfor kort tid introducere højere fiberhastigheder bl.a. på XGSPON-teknologien. Med Norlys’ 

forslag til tilsagn er der således ingen reelle forpligtelser ift. priser på de produkter, der må 

forventes at kunne blive toneangivende i løbet tilsagnsperioden, og der tages heller ikke højde for 

udviklingen i efterspurgte hastigheder – og derfor er tilsagnet helt utilstrækkeligt på dette punkt.   

 

Figur: Norlys fiber-tilsagn vs. LRAIC/kommerciel model (detaljeret): 

 

 

Ikke-diskrimination: 

Fastspeed anerkender, at Norlys påtager sig en forpligtelse om, at aftaler med tjenesteudbydere 

om levering af ydelser inden for delmarkedet under tilsvarende forhold tilbydes på tilsvarende 

vilkår og priser set i forhold til aftaler indgået med andre tjenesteudbydere. Det er dog afgørende, 

at betegnelsen ’tilsvarende forhold’ ikke i praksis kan anvendes til at tildele rabatter, bonusaftaler 

og/eller anden kompensation til at skabe konkurrenceforvridende rammer, og uden at der 



foreligger en klar og tilgængelig dokumentation for de omkostningsforhold, der kan begrunde 

sådanne vilkår. 

Idet Norlys forbeholder sig ret til at tilbyde forskellige aftalevilkår til forskellige tjenesteudbydere, 

så er det afgørende, at det for alle tjenesteudbydere er tilgængeligt og gennemskueligt, hvilke ty-

per af aftaler, rabatter o.l. som kan indgås/opnås. Dette forhold er ikke beskrevet i tilsagnets nu-

værende form. 

 

 

Norlys prisklemmeforpligtelse 

Fastspeed har samlet sine kommentarer til de afgivne tilsagn ift. prisklemmetilsyn i et separat 

afsnit sidst i høringssvaret, herunder generelle indvendinger samt kommentarer specifikt til det fra 

Norlys afgivne tilsagn vedrørende prisklemmetilsyn. 

  



Tilsagn fra Fibia 

I det følgende er listet kommentarer og indvendinger fra Fastspeed til det tilbudte tilsagn fra Fibia:  

 

Tidsplan for gradvis åbning 

Tilsagnet åbner kun for en del af de adresser, som Fibia har rullet fiber ud til. Der er i tilsagnet 

alene tale om en forventning til timing for gradvise åbning. Dette bør erstattes af en egentlig 

forpligtelse ift. tidsplan. 

 

Prissætning: 

 

Det udmeldte LRAIC-prisniveau for Fibia er ikke et rimeligt udgangspunkt for maksimalpriser 

Fibias tilsagn læner sig op ad prisniveau i LRAIC-model udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. LRAIC-

priserne for Fibia er dog præsenteret på et niveau, der er markant højere end øvrige LRAIC net-

modelleringer, hvilket er yderst overraskende. Da der samtidig ingen høring har været af branchen 

i forbindelse med udarbejdelsen af denne model, finder Fastspeed det ikke legitimt eller rimeligt at 

skulle tage dette uventede og ikke-kommenterede resultat som udgangspunkt for regulering af 

priserne i Fibias tilsagn (såvel som i den kommercielle aftale), i særdeleshed fordi resultatet ligger 

så langt fra både det forventede niveau samt det niveau, Fibia har indgået kommercielle aftaler 

om adgang til med en række eksterne tjenesteudbydere.  

  

Figur: Fibia tilsagn vs. LRAIC/kommercielle aftaler  

 

Fibia bør ikke selv have ansvaret for årlige LRAIC modelopdateringer 

Erhvervsstyrelsen vil ikke forpligte sig til at udarbejde årlige LRAIC prisafgørelser for Fibia, hvorfor 

Fibia selv ønsker at udarbejde sådanne årlige opdateringer. Det virker foruroligende, at netejer 

selv påtager sig opgaven med at sikre løbende grundlag for de priser, der skal afregnes af 

eksterne tjenesteudbydere. 



 

Det er ikke relevant at indregne ekstraordinær WACC risikopræmie for Fibias BSA-pris 

Fordelingen af solgte hastigheder for Fibias BSA-produkt samt det helt præcise indhold af de 

aftaler, der er indgået med andre tjenesteudbydere i markedet, er ukendt for Fastspeed, men en 

estimeret gennemsnitspris i disse kommercielle aftaler skønnes at være DKK 160-170 pr. måned 

(ekskl. PoI2-PoI3 Ethernet transport, og ekskl. værdi af mediekonverter). På trods af, at 

Erhvervsstyrelsens LRAIC referencepris er betydeligt højere end de allerede kommercielt 

forhandlede og reelt afregnede priser, lægger Fibia i sit tilsagn op til at inkludere 2% risikotillæg til 

WACC’en samt til indregning af omkostninger til installation. Dette til trods for at sidstnævnte 

historisk er afregnet separat som éngangsbetaling og ikke af Fibia betragtes som en del af det 

løbende abonnement.  

Det er Fastspeeds klare holdning, at der ikke er behov for at skulle indregne nogen form for 

ekstraordinær risikopræmie for, at Fibia sikres incitament til at investere i fortsat fiberudrulning. 

Fibias ejere har helt tilbage i efteråret 2018 forpligtet sig til en ambition om at have rullet fiber ud 

til alle 640.000 husstande i sine forsyningsområder inden 20234, og har løbende meldt ud, at de er 

foran tidsplanen i eksekveringen heraf. Et tillæg af ekstraordinær risikopræmie på +2% WACC vil 

således ikke være nødvendig for at sikre udrulning, men derimod blot åbne mulighed for, at Fibia 

kan opkræve en overnormal profit på salg af adgang til sit net, hvor de har et naturligt monopol. 

M.a.o. vil et sådan risikotillæg blot resultere i højere slutbrugerpriser, uden at incitamentet til 

udrulning ændres. 

Fibia lægger i sit tilsagn op til en reference maksimalpris på gennemsnitligt DKK 245 pr. måned 

(ved antaget mix af 40% PON og 60% PtP), hvilket er +29% højere end den LRAIC-modellerede 

pris for Fibias BSA-produkt, og i størrelsesordenen +50% højere end niveauet i de indgåede 

kommercielle modeller. I praksis vil dette medføre, at den gennemsnitlige slutbrugerpris vil stige 

med mindst DKK 100 pr. måned inkl. moms, når denne prisstigning overvæltes til slutkunderne.  

 

Løbende, tilpasset vægtning af teknologier i omkostningsgrundlaget bør præciseres 

Fibia udbyder fiber i et mix af PON og PtP (i LRAIC-afgørelsen fra Styrelsen er denne opgjort til ca. 

40% PON/60% PtP). Dette forhold vil ændre sig over tid, idet Fibias nyudrulning produceres som 

PON. Det er således vigtigt, at der i et tilsagn fra Fibia beskrives, hvorledes disse teknologier 

vægtes, når der kalibreres priser indenfor den gennemsnitlige maksimalpris, herunder hvor ofte 

denne kalibreres – det er ikke tilfældet i det tilbudte tilsagn. 

 

  

 
4 Vokseværk hos Fibia - Fibia 
 

https://old.fibia.dk/privat/om-fibia/presse/pressemeddelelser/voksevaerk-hos-fibia/


En hastighedsdifferentieret prisudmøntning skal være omkostningsmæssigt begrundet  

På side 5 skriver Fibia i sit tilbud om tilsagn: ”Gennemsnitsprisen fordeles ud på de enkelte 

hastigheder efter de gængse principper der hidtil er anvendt af Erhvervsstyrelsen. Dvs. hvor 

udmøntningen på hastigheder afspejler prisstrukturen på detailmarkedet. Fibia er desuden også 

berettiget til at fordele gennemsnitsprisen ud på forskellige geografier.” Idet der ikke er 

omkostningsmæssigt belæg af betydning for at udmønte gennemsnitsprisen forskelligt på 

hastigheder – efter Fibias eget vilkårlige ønske – vil en sådan prisdifferentiering reelt betyde en 

overdækning af omkostninger på de hastigheder, som prissættes over denne såkaldte 

gennemsnitspris. Fibia ønsker i sit tilsagnstilbud at få frie hænder til at vælge specifikke 

prisudmøntninger, så visse typer af slutbrugerudbud potentielt tilgodeses. Dette finder Fastspeed 

yderst betænkeligt og kritisabelt, idet Fibia selv er vertikalt integreret udbyder. Tilsvarende åbner 

den foreslåede mulighed for differentiering på geografier også for potentiel diskriminering mellem 

udbydere, hvis denne udmøntning bliver et arbitrært og frit valg fra Fibias side.  

 

Prissætning af ikke-abonnementsbaserede ydelser 

I Fibias tilbudte Tilsagn præciseres det, at alle ikke-abonnementsbaserede ydelser prissættes 

kommercielt. Idet en række af de omhandlede ydelser er nødvendige for at aftage fiber BSA fra 

Fibia, bør disse ligeledes omfattes af en form for maksimalprisregulering (ethernet transport, 

accessoriske priser, BSA-oprettelser, teknikerydelser osv).  

 

Decentral trafikafvanding i Fibias BSA-produkt fordyrer produktet og kan skævvride konkurrencen 

Fibia har valgt at definere sit fiber BSA-produkt, så der er trafikafvanding på PoI2-niveau, dvs. at 

man som tjenesteudbyder skal etablere lokal afvanding på ca. 50 PoI-punkter, medmindre man 

vælger at betale for ethernet-transport, som Fibia i tilsagnet ønsker at kunne prissætte helt frit. 

Idet det for eksterne tjenesteudbydere i praksis vil være prohibitivt dyrt at etablere lokal 

afvanding på alle Fibias PoI2-afvandingspunkter og Fibias egen tjenesteudbyder allerede er 

etableret på alle de lokale trafikafvandingspunkter, giver dette Fibia mulighed for at konstruere en 

kommerciel pris til intern tjenesteudbyder, som er diskriminerende og som skævvrider 

konkurrencen. Derfor bør Fibias BSA-produkt enten defineres med PoI3-afvanding, eller Fibia skal 

forpligte sig til at stille et ethernet-produkt til rådighed på ikke-diskriminerende og regulerede 

prisvilkår.   

 

Vilkår og priser må ikke kunne designes, så de i praksis er målrettet Fibias egen tjenesteudbyder 

Fibia skriver i punkt 6.1, at der ’under tilsvarende forhold’ tilbydes andre udbydere at få 

tilsvarende vilkår og priser som sin egen detailforretning. Dette er dog så løs en formulering, at 

der indenfor rammerne heraf kan skrues særlige produkter med tilhørende priser sammen, som 

ikke i praksis vil være relevante eller opnåelige for eksterne tjenesteudbydere, herunder mulighed 



for introduktion af volumenrabatter, som i kraft af design alene tilgodeser Fibias egen 

detailforretning. 

 

Figur: Fibia tilsagn vs. LRAIC/kommercielle aftaler (detaljeret)  

 

 

Fibia prisklemmeforpligtelse 

Fastspeed har samlet sine kommentarer til de afgivne tilsagn ift. prisklemmetilsyn i et separat 

afsnit sidst i høringssvaret, herunder generelle indvendinger samt kommentarer specifikt til det fra 

Fibia afgivne tilsagn vedrørende prisklemmetilsyn. 

  



Tilsagn fra EWII 

EWII har fremsendt et forslag til Tilsagn, hvor tilsagnsperioden er 3 år. Fastspeed har noteret sig, 

at denne foreslåede tilsagnsperiode er betydeligt kortere end den, der er foreslået i øvrige tilsagn. 

Generelt vil en længere tilsagnsperiode være at foretrække, idet dette kan sikre både tjenesteud-

bydere og netejere mere stabile og forudsigelige rammer at operere indenfor. 

 

Transparens: 

EWII Fibernet forpligter sig i tilsagnet til at foretage løbende målinger af aftalte service-niveauer, 

herunder udarbejde og fremsende en kvartalsoversigt over efterlevelsen af de aftalte serviceni-

veauer. Dog udestår i tilsagnet en nærmere beskrivelse af, hvilke service-niveauer, som EWII reelt 

vil forpligte sig til herunder egentlige bodsforpligtelser/kompensationsniveauer, når disse service-

niveauer over tid ikke opnås. 

Idet EWII forbeholder sig ret til at tilbyde forskellige aftaler til forskellige tjenesteudbydere, er det 

afgørende, at det for alle tjenesteudbydere er tilgængeligt og gennemskueligt, hvilke typer af afta-

ler, rabatter o.l. som kan indgås/opnås. Dette forhold er ikke beskrevet i tilsagnets nuværende 

form. 

 

Ikke-diskrimination: 

Fastspeed finder det positivt og anerkender, at EWII i deres tilbudte tilsagn forpligter sig til, at 

også EWII Bredbånd skal købes ind på lige og transparente vilkår, dvs. via samme interfaces (her-

under Columbine). 

I tilsagnet forpligter EWII Fibernet sig til at tilbyde ”tilsvarende vilkår og priser under tilsvarende 

forhold, men ikke nødvendigvis ens forhold for alle tjenesteudbydere”. Denne brede formulering 

åbner desværre op for, at der kan designes vilkår med tilhørende priser, som i praksis forskelsbe-

handler egen interne tjenesteudbyder sammenlignet med eksterne, mindre tjenesteudbydere, idet 

de såkaldte ”forhold” per natur og per udgangspunkt ikke er de samme for de mindre, eksterne 

tjenesteudbydere, og eksempelvis EWII Fiber, som via en historisk monopol-adgang til at sælge 

bredbånd på EWII’s fibernet har en betydelig volumen og markedsandel på dette delmarked.  

 

EWII beskriver i sit tilsagn en række forhold ift. rabatmodeller, herunder volumenrabatter:  

- EWII Fibernet forbeholder sig retten til at tilbyde alle tjenesteudbydere ens volumenrabat-

ter ved, at standardkontrakten indeholder de samme vilkår for at opnå disse rabatter. 

Dette skal oplagt være en pligt, ikke en ret, hvis ikke-diskrimination skal efterleves. 

- Som EWII selv skriver og forpligter sig til i tilsagnet, så skal en rabatmodel sagligt og om-

kostningsmæssigt begrundes. Dette betyder, at en evt. rabatmodel ikke kan have nogen 



betydelig progression, idet der næppe kan argumenteres sagligt for betydelige volumen-

drevne omkostningsbesparelser i kundehåndteringen hos EWII Fiber. Således vil en inden-

for tilsagnet anvendt rabatmodel ikke berettiget kunne give større tjenesteudbydere nogen 

nævneværdig rabat, uden at det i praksis vil være en konkurrencemæssig skævvridning og 

bevidst konstrueret fordel for den interne tjenesteudbydere EWII Bredbånd.   

 

Prissætning: 

Der er for EWII ikke udarbejdet en LRAIC-modellering, og derfor er der således ikke for EWII et 

sådan modeloutput som reference ift. prissætningen i EWII’s tilsagn. 

 

De indgåede, kommercielle modeller udgør relevant referenceramme for tilsagn 

I Fastspeed’s optik er en relevant reference niveauet i de mange kommercielle aftaler, som EWII 

frivilligt har indgået over de seneste år, og som ligeledes af EWII har været vurderet at udgøre en 

tilstrækkelig basis og økonomisk incitament til at sikre en fuld fiberudrulning i EWII’s forsynings-

område. EWII planlægger at rulle fiber ud til alle i et projekt kaldet ”fiber i alt til alle”. De startede 

den komplette udrulning i foråret 2020, og planlægger at være færdige i 20245. 

EWII skriver i sit forslag til tilsagn: ”De nuværende engrospriser har været underlagt konkurrence-

pres fra detailleddet gennem de sidste år, da konkurrencen i detailleddet har bevæget sig op igen-

nem værdikæden som følge af tidlig tredjepartsadgang til EWII Fibernets infrastruktur. Den effek-

tive detailkonkurrence via EWII Fibernets infrastruktur og et effektivt engrosled har medført, at 

slutbrugerne i dag drager fordel af nogle af Danmarks laveste bredbåndspriser”. De af EWII om-

talte slutbrugerpriser baserer sig på de af EWII frivilligt indgåede kommercielle aftaler, uden den i 

det tilbudte tilsagn helt ekstraordinære monopoltillæg sammenlignet med de nuværende, kommer-

cielle modeller. 

- EWII tilbyder en gennemsnitlig maksimalpris på DKK 215 pr. md (2.580/år). Dette niveau 

er ikke blot markant højere end den gennemsnitligt afregnede pris i de gældende, kom-

mercielle aftaler, men er sågar markant over højeste kommercielt udbudte pris på dyreste 

hastighed, uden fradrag af volumenrabatter o.l. Fastspeed finder således den i tilsagnet 

tilbudte maksimalpris som helt uacceptabel, idet den efter bedst mulige estimat ligger mel-

lem ~39-48% over det niveau, der gennemsnitligt afregnes ud fra eksisterende, kommer-

cielle aftaler mod både intern og eksterne tjenesteudbydere.  

 

 

  

 
5 Vi ruller fibernet ud til alle - de skal bare melde sig til | EWII A/S (ritzau.dk) 

 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/vi-ruller-fibernet-ud-til-alle---de-skal-bare-melde-sig-til?publisherId=13560138&releaseId=13601594


Figur: EWII-tilsagn vs. kommerciel model 

 

 

Tilsagnsforpligtelse bør også omfatte relevante, kommende hastighedsvarianter 

EWII forpligter sig i tilsagnet alene til en gennemsnitlige maksimalpris gældende for hastigheder til 

og med 1000 Mbit/s, dvs.  tilsagnets forpligtelse tager ikke højde for fremtidige produktvarianter, 

herunder højere hastigheder ved hjælp af XGSPON, selvom den teknologisk og markedsmæssige 

udvikling vil gøre sådanne hurtigere hastighedsvarianter relevante indenfor tilsagnsperiodens va-

righed. Prisen på fremtidige produktvarianter bør således også indgå i beregningen af gennem-

snitspriser indenfor rammerne af maksimalprisforpligtelsen. 

 

Metodik for beregning af gennemsnitspris bør præciseres 

I tilsagnet er opstillet et beregningseksempel for gennemsnitspris på EWII’s BSA-produkt: ”EWII 

Fibernet har en samlet kundeportefølje på 50.000 slutbrugere og en samlet årlig omsætning på 

128 mio. kr. ekskl. moms for forbindelser på tværs af alle tjenesteudbydere på detailmarkedet i 

TREFOR El-nets delmarked”. Hverken af eksemplet eller af øvrig tekst fremgår det, hvordan antal-

let af slutbrugere vil blive opgjort. Det skal i et eventuelt tilsagn også klart præciseres, for hvilken 

periode, man opgør tallet for kundeporteføljen. Idet der må forventes en betydelig kundevækst på 

EWIIs fiberinfrastruktur, bør tallet opgøres baseret på det gennemsnitlige antal brugere måned-

for-måned.   

 

En evt. hastighedsdifferentieret prisudmøntning skal være omkostningsmæssigt begrundet  

Maksimalprisforpligtelsen i tilsagnet er alene angivet som et gennemsnit, hvilket giver EWII fuld 

frihed til at udmønte differentierede priser på hastigheder efter eget valg og forgodtbefindende. 



Fastspeed mener, at en eventuelt differentieret prisudmøntning på hastigheder skal kunne begrun-

des sagligt og ud fra dokumenterede omkostningsforskelle ved udbud af forskellige hastigheder, 

idet en ellers fuld frihed til at udmønte prisdifferentiering kan anvendes til skævvridning af konkur-

rencen og design af prismodel, der tilgodeser hensyn hos egen tjenesteudbyder relativt til eksterne 

tjenesteudbydere. 

 

EWII prisklemmeforpligtelse 

Fastspeed har samlet sine kommentarer til de afgivne tilsagn ift. prisklemmetilsyn i et separat 

afsnit sidst i høringssvaret, herunder generelle indvendinger samt kommentarer specifikt til det fra 

EWII afgivne tilsagn vedrørende prisklemmetilsyn.  



Prisklemmetilsyn 

 

Generelle kommentarer vedrørende prisklemmetilsyn 

De forskellige tilsagn fra netejerne indeholder alle et afsnit om prisklemmetilsyn. Fastspeed 

mener, at det vil korrekt at have én fælles metodik for prisklemmetilsyn på tværs af markedet for 

de netejere, der er udpeget som SMP, og som selv har eget detailudbud. Både retningslinjer og 

metodik for opgørelse af prisklemmetest bør således følge fælles regelsæt udstukket centralt af 

Erhvervsstyrelsen, og ligeledes bør det være Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn ift. iværksættelse 

af eventuelle prisklemmer i markedet. Nedenfor er således opstillet en række punkter, som 

Fastspeed finder relevante at skulle gælde på tværs af alle netejernes tilsagn. 

 

Flagskibsprodukter:  

Det er enslydende på tværs af de tilbudte tilsagn, at netejerne forpligter sig til at udpege to 

flagskibsprodukter, som skal omfattes af prisklemmetilsynet. Fastspeed mener, at dette er 

utilstrækkeligt. Idéelt set bør alle produkter indgå som en del af prisklemmetilsynet (herunder 

BTL-produkter), og som minimum bør der udpeges 6-8 flagskibsprodukter, svarende til niveauet i 

det hidtidige prisklemmetilsyn gældende for TDC’s produktudbud på fiber og kobber. 

Hvis der kun føres tilsyn på 2 flagskibsprodukter, giver dette mulighed for at der kan opstå 

prisklemmer på andre produkter i stedet. Desuden giver dette de interne tjenesteudbydere 

mulighed for at tilbyde marginalt justerede produkter i forhold til de valgte flagskibsprodukter, og 

derved undgå en prisklemmetest.  

 

Produkter omfattet af tilsynet: 

I de tilbudte tilsagn fremgår det, at netejerne alene vil forpligte sig til, at det kun er markedsførte 

produkter, der skal omfattes af tilsynet. Det er dog helt nødvendigt, at også de såkaldte ´below-

the-line’-produkter (BTL-produkter) bør omfattes af tilsynet. Netejernes egne tjenesteudbydere 

tilbyder i dag BTL-produkter, der tilnærmelsesvis er identiske med produkterne i salgsvinduet, blot 

med en anden og skarpere pris, og herigennem i praksis kan iværksætte betydelige prisklemmer, 

hvis ikke disse produkter og tilhørende prissætning indgår som en del af et prisklemmetilsyn. 

 

Markeder/segmenter omfattet af tilsynet: 

Nuuday og Norlys ønsker at ekskludere enkelte kundesegmenter/delmarkeder fra 

prisklemmetilsynet. Dog bør antenne- og boligforeninger, øvrige organiserede kunder, samt 

produkter forhandlet med særlige priser og vilkår behandles på lige fod med øvrige kunder og 

produkter. Årsagen til dette er, at der ikke bliver indgået kollektive aftaler med eksempelvis bolig- 

og antenneforeninger om abonnement på bredbånd til slutkunder. Der bliver derimod kun indgået 



rammeaftaler med lokale netejere om tilladelse til at benytte vedkommendes net, mod at 

tjenesteudbyderen tilbyder bredbånd til en nedsat pris. Denne aftale om særpris er derfor ikke 

indgået med nogen slutkunde. Derudover er der tilfælde af, at interne tjenesteudbydere har 

indgået aftaler med bolig-/antenneforeninger om at betale et ’kick-back fee’ typisk i form af en 

procentvis andel af slutbrugerprisen, ofte op til 10% for de slutbrugere, der vælger den interne 

tjenesteudbyders produkt. Denne omkostning bør regnes direkte og fuldt ind i rentabiliteten, når 

der skal undersøges for evt. prisklemme på produkter rettet mod dette segment. 

Desuden forpligter rammeaftalen ikke bolig- og antenneforeninger til at have en eksklusiv aftale 

om bredbåndsudbud til en specifik tjenesteudbyder. Andre tjenesteudbydere kan således, såfremt 

netejer giver adgang, konkurrere på lige fod på de privatejet net, og beboerne kan frit vælge 

mellem udbydere. Disse kundesegmenter bør således også være omfattet af et prisklemmetilsyn. 

 

Hastighed for tilpasning af priser ved iværksat prisklemme: 

Fastspeed mener desuden, at hvis der er identificeret en iværksat prisklemme, at den relevante 

netejers tjenesteudbyder straks tilpasser slutbrugerpriserne, så en prisklemme ikke længere finder 

sted. Modsat angiver Fibia og Nuuday i deres respektive tilsagn, at de ønsker to måneder til at 

ændre deres priser, såfremt der bliver identificeret iværksættelse af prisklemmer. Dette er 

uacceptabelt, og en prisklemme skal fjernes straks muligt – en netejers tjenesteudbyder vil i 

perioden fra prisklemmen er iværksat, til tidspunktet for konstatering af en prisklemme, allerede 

have opnået en væsentlig konkurrencemæssig fordel i den periode. Derfor skal det være et krav, 

at prisklemmen straks bringes til ophør. Samtidig mener Fastspeed, at Erhvbervsstyrelsen som 

tilsynsførende myndighed skal have mulighed for at sanktionere en netejer, der iværksætter 

prisklemmer.  

 

Prisklemmekontrol: 

Fastspeed mener ikke, at de interne tjenesteudbydere selv bør foretage kontrol om hvorvidt der er 

tale om prisklemme. Det bør og skal være Erhvervsstyrelsen, der agerer kontrollerende 

tilsynsmyndighed ift. hvorvidt der er tale om iværksat prisklemme, da man derigennem kan sikre 

en objektiv vurdering og beregning heraf. Ydermere bør Erhvervsstyrelsen også være den 

myndighed, der opstiller generelle retningslinjer for hvilke typer af omkostninger og indtægter, der 

er relevante at inkludere, ligesom Erhvervsstyrelsen skal give retningslinjer for, hvad der er den 

relevante kundelevetid at basere en prisklemmetest på.  

 

Audit: 

Hvis det viser sig, at det er nødvendigt at foretage en auditering af en SMP’s beregningsgrundlag, 

bør det endvidere være den pågældende netudbyder, der afholder omkostning hertil, såfremt det 

efterfølgende viser sig, at denne har iværksat en prisklemme. 



 

Beregningsmetode: 

Der bør gælde de helt samme beregningsmetoder og samme sæt af omsætnings- og omkostnings-

elementer i prisklemmetest på tværs af SMP-udbydere, og derfor bør det oplagt være 

Erhvervsstyrelsen, som opstiller retningslinjerne herfor, som efterfølgende ensrettes og efterleves 

hos alle relevante SMP-udbydere. 

Fastspeed mener, at følgende omkostninger og indtægter bør medregnes, når rentabiliteten skal 

beregnes:  

• Omsætning af abonnement – fratrukket rabat 

• Omsætning af oprettelse samt forsendelse fordelt ud på overordnet kundelevetid – 

fratrukket rabat 

• Omsætning af gebyrer fordelt ud på overordnet kundelevetid – fratrukket evt. 

krediteringer på rykkere m.v. 

• Løbende omkostninger til engrosydelser, herunder VULA/BSA samt tillægsydelser 

(mediekonverter, evt. Non-Dong tillæg, stikopgradering, modemleje/-køb m.v.) 

• Oprettelsesomkostninger til engros fordelt ud på overordnet kundelevetid (gns. GIG/GDS-

oprettelse, modemoprettelser/indkøb, gns. annulleringsomkostninger, gns. omkostninger 

til ekstra teknikertider m.v.)  

• Omkostninger til kapacitet 

• Omkostninger til IP-adresser (IPv4 til Coax, IPv6 til Fiber) 

• Omkostninger til IP-transport (ethernet-transport) 

• Omkostninger til ’bundlede’ tjenester (eksempelvis musiktjenester, sikkerhedspakker, film- 

og streamingtjenester, omkostninger til loyalitetsprogrammer m.v.)  

• Omkostninger til bidrag til 3. parter (herunder bl.a. ’kick-back’-fee til antenneforeninger, 

diverse markedsføringsbidrag m.v.) 

• Omkostninger til detail (marketing, kundeservice, billing, transaktionsomkostninger, tab på 

debitorer m.v.)  

• Omkostninger til kulancer (engangsbetalinger til kunder for forsinkelser, procesfejl m.v.)  

• Omkostninger til øvrige accessoriske ydelser (eksempelvis samhusning, strøm o.l), 

• Afskrivninger på netværksudstyr m.v.  

Det menes at ovenstående rentabilitetselementer er de mest retvisende, og en auditering samt 

kontrol af disse elementer forventes at blive udført af Erhvervsstyrelsen, således at det sker af en 

objektiv 3. part, og ikke af netejerne selv. 


