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Hovedgaden 36 

4520 Svinninge 

 

Dato 

>indsæt dato< 

 

Kundeservice og Salg 

mandag-torsdag 

klokken 9.00 - 16.00 
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klokken 9.00 – 15.30 

 
Teknisk support 
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klokken 8.00 - 20.00 
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klokken 10.00 - 16.00 
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kundeservice@fibia.dk 

 

 

Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Alle 17 
2100 København Ø 
 
Høringssvar sendt til postmar@erst.dk 

 
 
 
 
 
 
 

Markedstest af tilbud om tilsagn på engrosmarkederne for netadgang 
til lav- og højkapacitet (Marked 3LC og marked 3HC) 
 

 
Erhvervsstyrelsen har den 21. januar 2021 sendt tilbud om tilsagn på 
engrosmarkederne for netadgang til lav- og højkapacitetsinfrastruktur i markedshøring 
(Marked 3LC og marked 3HC). 

 
Nærværende høringssvar retter sig mod tilsagnene fra TDC Net og Norlys.  

 
 

1 Bemærkninger til TDC Net’s tilsagn: 
Fibia anerkender TDC Net’s tiltag med at sikre ikke-diskrimination, og oplever i dag 
færre situationer end tidligere, der genererer mistanke om TDC Net’s manglende 
overholdelse af krav om ikke-diskrimination.  
 

1.1    Vedr. konflikthåndtering 
I Tilsagnets punkt 8.1 beskrives et nyt sæt regler til konflikthåndtering.  
Modellen bygger på en 6 trins eskalationsproces, hvilket synes meget omfattende 
specielt for en mindre service provider, der ikke har et meget stort aktivitetsniveau med 
TDC Net. Eskalationsprocessen går bl.a. gennem styregrupper og samarbejdsudvalg, 
som ikke er etableret på nuværende tidspunkt med TDC Net.  
 
Fibia er enige i, at det er uhensigtsmæssigt at eskalere til højeste niveau, uden TDC 
Net’s ledelse er vidende om dette. Det bør kunne håndteres via TDC Net’s account 
manager, som efter behov kan involvere TDC Net’s ledelse.  
 
En eskalationsproces på 6 trin vil også kunne forsinke en myndighedsafgørelse, hvis 
der ikke kan opnås enighed i de foregående trin.  
 
Der bør derfor være en ”Fast Track” eskalations mulighed fra punkt 1 til 4 i 
eskalationsprocessen, som ikke forhindrer SP’ernes mulighed for at eskalere til 
myndighederne, hvis der ikke er etableret samarbejdsudvalg og styregrupper,  

 
1.2 Vedr. prisen på Fiber VULA 

I Tilsagnet punkt 14.2 har TDC Net fastsat, at prisen på Fiber VULA 100 Mbit/s ikke 
overstiger DKK 1.997 p.a. for 2021, plus inflation for de efterfølgende år; og Fiber 
VULA 1.000 Mbit/s downlink/500 Mbit/s uplink ikke overstiger DKK 2.370 p.a. for 2021, 
plus inflation for de efterfølgende år.  
 
Fibia er af den opfattelse at LRAIC-modellen giver den mest objektive maksimal pris 
for Fiber VULA, og havde derfor foretrukket, at TDC Net i stedet havde anvendt den 
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gennemsnitlige pris, der er beregnet i den nye LRAIC-model for TDC Net baseret på 
en vægtning mellem PtP og PON, 2% risikotillæg på WACC samt eksklusiv installation 
og NTP(Mediekonverter).  
 
Tilsagnets pris på 100 Mbit/s svarer til gennemsnitsprisen i TDC Net’s LRAIC-model, 
men da Fibia formoder, at TDC Net i dag har et produktmiks, der giver en 
gennemsnitshastighed over 100 Mbit/s, vil den gennemsnitlige pris i Tilsagnet være 
større end den der er beregnet i TDC Net’s LRAIC-model.  
 
Denne problemstilling vil forstærkes de kommende år, i takt med at markedet går mod 
1.000 Mbit/s, hvorved gennemsnitsprisen prisen gradvist vil stige mod prisen for 1.000 
Mbit/s, dvs. 2.370 kr./år, hvilket er en stigning på 373.kr./år svarende til 19%.  
 
TDC Net’s Tilsagn bør derfor ændres så den gennemsnitlige maksimalpris på Fiber 
VULA ikke på noget tidspunkt i Tilsagnets varighed overstiger den, der er beregnet i 
TDC Net’s LRAIC model.  
 
En anden problemstilling er, at spændet mellem de nuværende priser for FBSA i 
Dong-området og Tilsagnet er så stort, at vi må appellere til, at Energistyrelsen sikrer, 
at der laves en overgangsordning.  
 
TDC Net’s nuværende pris i Dong området for FBSA 100 Mbit/s er på 1.473,68 kr./år, 
Tilsagnets pris er på 1.997 kr./år, hvilket giver en prisstigning på 523,32 kr./år 
svarende til 36%. 
 
TDC Net’s nuværende pris i Dong området for FBSA 1.000 Mbit/s er på 1.560 kr./år, 
Tilsagnets pris er 2.370 på, hvilket giver en prisstigning på 810 kr./år svarende til 52%.  
 
Fibia appellerer til at Erhvervsstyrelsen sikrer, at en udligning af så stor en prisforskel 
foretages over mindst 3 år.  

 
1.3 Vedr. prisregulering af Fiber VULA       

I Tilsagnet punkt 14.2 har TDC Net angivet, at den årlige prisregulering fra 2021 og 
fremefter er sat til 1,8% p.a. baseret på den forventede langsigtede forbrugerpris-
inflation anvendt i Finansministeriets fremskrivning, som offentliggjort i ”DK2025 – en 
grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi”, August 2020.  
 
Fibia er uforstående overfor anvendelsen af dette indeks til Fiber VULA-regulering, når 
der findes et, der kan udledes fra TDC Net’s LRAIC-model, som der netop er baseret 
på en kombination af prisudviklingerne på de konkrete ydelser, der anvendes til 
produktionen af Fiber VULA-produktet.  
I TDC Net’s LRAIC-model fremgår, at den årlige gennemsnitlige prisstigning for PON 
fra 2021 til 2025 er på 0,54%, og for PtP er den 0,36%.  
 
TDC Net’s reguleringsprocent bør derfor ikke overstige 0,5%.   
 

1.4  Vedr. Multicast 
I TDC Net’s Tilsagn punkt 11.2 tilbyder TDC Net en IP (lag 3) Multicast 
transporttjeneste, der transporterer trafikken af SP-kundens IP Multicastgrupper fra et 
POI ud til de af SP-kundens slutkunder, der enables for Multicast.  
 
Fibia anvender fortsat multicast til IPTV som tillægstjeneste til fiber BSA, og forventer 
at gøre det i mange år endnu. Det betyder, at en forudsætning for at kunne anvende 
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TDC Net’s Fiber VULA til Fibias WAOO-produkter er, at multicast er prissat, så den 
ikke er prohibitiv høj for at kunne at drive en lønsom forretning.  
 
Erhvervsstyrelsens LRAIC-model for TDC Net indeholder priselementer til at beregne, 
hvad multicast koster. Det er dog ikke muligt for Fibia at lave en sådan beregning, da 
det kræver detail kendskab til TDC Net’s net-opbygning.  
 
Prismodellen er imidlertid udformet på en måde der gør, at det kun er interessant for 
service providere med en meget stor kundebase på IPTV i det konkrete net (min. 
20.000 TV-kunder). Fibia antager, at eneste service provider der har en tilstrækkelig 
størrelse, er YouSee, hvilket afskærer alle andre fra at kunne levere IPTV baseret på 
multicast produktet.  
 
Konsekvensen er derfor, at Fibia ikke kan anvende TDC Net’s fiberinfrastruktur til TV-
distribution uden for de områder, hvor vi i dag har etableret infrastruktur til anvendelse 
af TDC Net’s rå fiber. Det betyder, at Fibias ambition om at udvide den geografiske 
udbredelse med Waoo produkter reduceres betydeligt.   
      
Denne problemstilling var også en af de primære årsager til, at Fibia valgte at 
investere et stort 2 cifret millionbeløb i at anvende TDC Net’s rå fiber-platform jf. punkt 
1.5. 
 
Fibia har overfor TDC Net foreslået en kommerciel løsning, hvor TDC Net i stedet 
anvender en prismodel, svarende til den Fibia anvender overfor engroskunder, 
herunder Nuuday. Her vil prisen allerede for den første kunde kunne give et positivt 
dækningsbidrag på IPTV-produktet. Prisen for IPTV-kunder over et vist antal 
reduceres yderligere. Fibias pris er endvidere afhængig af multicast-strømmens 
størrelse.  
 
Der kan desuden oplyses, at antallet af IPTV-kunder skal op på en betydelig størrelse 
for at alle TV-kanaler i multicast strømmen belaster nettet.    
 

1.5  Vedr. Ethernet-transport for trafik fra PoI2 til PoI3 
I TDC Net’s Tilsagn punkt. 11.2 står at udvekslingen af bitstrøm til og fra slutkunden 
sker med ethernet-protokol decentralt på de adresser, der aktuelt anvendes som PoI2. 
 
TDC Net har imidlertid et ethernet-produkt for central afvanding i deres produktkatalog, 
som tidligere har været reguleret. Den nuværende uregulerede pris jf. TDC Net’s 
prisregneark er 134,75 kr./Mbit/s kapacitet.  
Med nuværende trafikforbrug modsvarer det godt 50 kr./kunde/måned for Fibias 
kunder, der er koblet til TDC Net’s Fiber BSA’er. 

  
Det skal bemærkes, at den nye LRAIC-model for TDC Net har en merpris for Fiber 
VULA i PoI3 på 64 kr./år i forhold til Fiber VULA i PoI2.  
Den nuværende pris for trafikken fra PoI2 til PoI3 er således en faktor ca. 10 højere, 
hvilket gør, at det ikke er muligt for Fibia at drive en lønsom forretning med anvendelse 
af TDC Net’s Fibia VULA.  
 
Erhvervsstyrelsen opfordres til at sikre, at det derfor bør være prisen fra LRAIC, der 
ligger til grund for den kommercielle prissætning af produktet.  
   
Fibia er opmærksomme på at transportprisen kan undgås, hvis der investeres et 
meget stort beløb i at bringe Fibias fiber ud til TDC Net’s PoI2 punkter.  
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1.6 Vedr. rå fiber 
I TDC Net’s Tilsagn punkt 11.2 tilbyder TDC Net at opretholde Rå Fiber forbindelser 
bestilt og leveret inden [dag.måned2021], men tilbyder herefter ikke etablering af nye 
Rå Fiber forbindelser.  
 
Det rejser et særdeles alvorligt problem for Fibia: 
 
Fibia investerede i 2016 og 2017 et stort 2-cifret millionbeløb for at kunne anvende 
TDC Net’s Rå Fiberplatform til leverancer i Hovedstadsområdet i tillid til en langsigtet 
stabil regulatorisk situation, der gav mulighed for at tjene den store investering hjem.  
 
Platformen gjorde det muligt at levere Waoo produkter til ca. 70% af adresserne i 
Dongområdet svarende til ca. 131.000 husstande. På det tidspunkt var der ingen 
indikationer af, at produktet vil blive afreguleret, og at TDC Net ville indstille Rå Fiber 
som engrosprodukt.  
 
Fibias platform for adgang til TDC Net’s Rå Fiber kan også bruges til levering af 
FBSA’er til andre Service Providere i konkurrence med TDC Net’s FBSA-produkter, 
hvilket Fibia har haft flere forespørgsler på. Der er dog p.t. ikke indgået aftale om dette.   
 
Da Fibia via Erhvervsstyrelsens Markedsanalyse sidste sommer erfarede, at der var 
risiko for at TDC Net ville indstille Rå Fiber som engrosprodukt mindre end 5 år efter 
Fibias investering, kontaktede Fibia både Erhvervsstyrelsen og TDC Net for at finde en 
løsning. 
 
Et stop for nye rå fiber ordrer allerede i 2021, uden at der findes et bæredygtigt 
alternativ, vil reelt afskære Fibia for muligheden for at være en lønsom service provider 
på TDC Net’s fibernet i store dele af Hovedstadsområdet. Dette vil således i disse 
områder reducere forbrugernes valgfrihed inden for internet og tv-tjenester, til skade 
for den samlede konkurrence på markedet. Samtidig afskæres Fibia fra muligheden for 
at tjene de store investeringer hjem, som er foretaget for mindre end 5 år siden.  
 
Det skal i den sammenhæng bemærkes, at da Fibia åbnede fibernet, var det efter en 
grundig analyse af, hvilke engrosprodukter de største service providere ville 
efterspørge. Der var ingen der efterspurgte Rå fiber, hvorfor dette ikke blev udviklet 
som et engrosprodukt hos Fibia.  
 
Potentielle løsninger  
Overordnet ser Fibia 3 løsningsmodeller, der giver mulighed for en acceptabel grad af 
skadefriholdelse af Fibias service provider forretning ift. til de aktuelle 131.000 
adresser. Dette er beskrevet i alternativ 1-3 nedenfor.  
 
Alternativ 1: Fortsat mulighed for at anvende den etablerede infrastruktur for rå 

fibertilslutninger i 12 år til eksisterende såvel som nye kunder, men 
uden TDC Net’s pligt til at udvide området. 
I dag er prisen for Rå Fiber 84 kr./mdr.  
Den årlige prisregulering fra 2020 må ikke overstige prisregulering 
baseret på nettoprisindekset.     
  

Alternativ 2:  Stop for ny-salg af rå fiber kombineret med en løsning af de 
kommercielle udfordringer for anvendelse af Fiber VULA.  
Konkret betyder det, af ny-salg med Fiber VULA til de 131.000 
adresser ikke må blive dyrere for Fibia, end hvis det havde foregået 
med rå fiber, dvs. 84 kr./mdr. plus prisregulering jf. Alternativ 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Der skal desuden udarbejdes en option på migrering af eksisterende rå 
fiberkunder til Fiber VULA platformen uden ekstraomkostninger for 
Fibia.  
 

Alternativ 3: Stop for ny-salg af rå fiber, og fuld kompensation for den del af Fibias 
investering der ikke længere kan anvendes eller er rentabel at 
anvende, når TDC Net lukker for ny-salg af rå fiber. 

 
I dette alternativ henvises til Erhvervsstyrelsens tidligere afgørelsen om 
kompensation ved overgang fra rå kobber til VULA og den nyligt 
reviderede telelovs § 41, stk. 7 og stk. 8, som implementerer 
teledirektivets artikel 81 om migrering fra oprindelig infrastruktur.  
Fibia mener, at Erhvervsstyrelsen bør pålægge TDC Net en pligt til at 
yde kompensation for den del af Fibias investering, der ikke længere 
kan anvendes, såfremt TDC Net lukker for etablering af nye Rå Fiber 
forbindelser, uden et bæredygtigt alternativ. 
 
Det fremgår af lovbemærkningerne til telelovens § 41, stk. 7, at 
bestemmelsen medfører konsekvenser for udbydere med en stærk 
markedsposition, i tilfælde af, at de har planer om at afvikle dele af et 
net eller erstatte nettet med ny infrastruktur, hvor nettet er omfattet af 
en forpligtelse, idet de vil skulle overholde en anmeldelsespligt og de 
betingelser, der følger heraf.  
 
I lovbemærkningerne til § 41, stk. 8 fremgår det, at hvis det er 
nødvendigt for at sikre konkurrencen og slutbrugernes rettigheder, skal 
Erhvervsstyrelsen pålægge udbyderen en forpligtelse om at udarbejde 
en detaljeret beskrivelse af planerne for overgangsperioder og vilkår 
samt hvilke sammenlignelige adgangsprodukter, der tilbydes i stedet 
for. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at Erhvervsstyrelsen vil 
skulle sikre, at afviklings- eller erstatningsprocessen inkluderer en 
transparent tidsplan og transparente betingelser, herunder en 
passende anmeldelses- og overgangsperiode. Erhvervsstyrelsen vil 
samtidig skulle sikre, at der er adgang til alternative produkter af som 
minimum sammenlignelig kvalitet, som giver adgang til den 
opgraderede eller nyetablerede net-infrastruktur, der træder i stedet for 
de erstattede elementer. 

 
1.7  Samlet løsning 

En samlet løsning på Fibias indvendinger til TDC Nets tilsagn, kan løses på flg. måde:  
 

1) Vilkårene for Fiber VULA til de 131.000 adresser, som vi i dag har 
investeret infrastruktur til, følger løsningsmodel beskrevet i Alternativ 2 
beskrevet i punkt 1.6.  

 
2) Vilkårene for Fiber VULA, multicast og ethernet-transport til adresser i 

resten af TDC Net’s SMP-område ændres til beskrivelserne i 
ovennævnte punkter 1.2 til og med 1.5. 

 
TDC Net har på møder med Fibia oplyst, at de ønsker, at finde en kommerciel løsning 
for prisen på ethernet-transport, multicast og migrering fra Rå Fiber til Fiber VULA 
forudsat at Fibia kan forpligte sig til en vis volumen på antallet af Fiber VULA-kunder.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Fibia finder det dog ikke rimeligt, at Fibia i denne situation skal afgive volumen 
forpligtelser eftersom Fibia uden skyld er bragt i denne situation samtidig med, at 
potentialet for Fiber VULA i Hovedstadsområdet og Nordsjælland frem mod 2025 er 
ukendt. 
Vilkårene udenfor TDC Net’s SMP-område afventer et kommercielt tilbud fra TDC Net.  
  
Fibia appellerer til, at Erhvervsstyrelsen i forlængelse af markedstesten indgår i dialog 
med TDC Net og Fibia om at finde en løsning, som sikrer Fibias fortsatte 
tilstedeværelse på TDC Net’s fibernet til gavn for slutbrugerne, så Fibia ikke forhindres 
i at kunne afsætte internet og tv-tjenester fra Fibia/Waoo, som de seneste 9 år er kåret 
som Danmarks bedste internetselskab (Kilde: Loyality Group Brancheindex Internet 
TM2000). 
  
Fibia vil anbefale at gå efter denne samlede løsning, idet det vil give den største 
konkurrence i markedet, hvor flest forbrugere får en større valgmulighed af tjenester, 
samtidig med at det vil sikre TDC Net størst afsætning og Fibia flest kunder.   
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2 Bemærkninger til Norlys’s tilsagn 

 

2.1  Sammenhæng mellem Norlys’s Tilsagn og eksisterende kontrakter 

Fibia har som bekendt indgået en service provider aftale med Norlys om levering af 

engrosprodukter. Aftalen indeholder en lang række vilkår, som ikke er omfattet af 

Tilsagnet. Da Tilsagnsmodellen er ny i denne henseende, står det ikke helt klar for 

Fibia, hvordan sammenhængen er mellem den allerede etablerede aftale, og det 

Tilsagn som Norlys har givet Erhvervsstyrelsen, og som nu er sendt i markedstest.  

 

Fibia vil gerne have bekræftet, at Tilsagnsafgørelsen ikke ændrer i allerede indgåede 

aftaler, dog har vilkår i Tilsagnet forrang for vilkår i de gældende aftaler.  

 

2.2  Maksimalpris 

Fibia har brug for langsigtet forudsigelighed, og det er derfor med tilfredshed, at der 

fastlægges en gennemsnitlig maksimalpris for Fiber BSA. 

  

Fibia opfatter LRAIC som den mest objektive model for at fastsætte maksimalpriser for 

fiber BSA’er.  

Fibia finder det derfor svært at forstå, at Norlys har sat den gennemsnitlige 

maksimalpris til 240 kr./mdr. jf. punkt 10.1.1.1, hvilket er ca. 10 kr. over den 

gennemsnitlige pris der kan udledes for Fiber BSA i Norlys’s LRAIC-model, baseret på 

PoI3 priser, 50%’s vægtning mellem PtP og PON, 2% risikotillæg på WACC samt 

eksklusiv installation og NTP(Mediekonverter.), også set i lyset af, at den er væsentlig 

over det gennemsnit, der er i gældende aftale.  

 

Maksprisen bør derfor nedsættes til LRAIC-prisen. 

 

2.3  Prisregulering 
I Tilsagnets punkt 10.1.1.3 har Norlys angivet, at den årlige net-leje indekseres med 
2% p.a. fra og med 1. jan. 2021.  
Vi er uforstående overfor anvendelsen af de 2%, når der kan beregnes et mere 
relevant indeks fra resultatet af Norlys’s.LRAIC-model, idet denne model netop er 
baseret på en kombination af prisudviklingerne på de konkrete ydelser. der anvendes 
til produktionen af Fiber VULA-produktet. 
  
Fra Norlys’s LRAIC-model fremgår, at den årlige gennemsnitlige prisstigning for PON 
fra 2021 til 2025 er på 1,06%, og for PtP er den 0,65%.  
 
Norlys’ reguleringsprocent bør derfor ikke overstige 0,85%.  
 
Som tidligere nævnt har forudsigelighed en meget stor betydning. Det gab der er 
mellem den gennemsnitlige maksimalpris, og de priser der er angivet i den gældende 
kontrakt, medfører en så stor usikkerhed, at vi mener der bør indføres en begrænsning 
(cap) på, hvor meget priserne kan stige om året.  
 
Fibia foreslår en cap på 5% p.a. 
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2.4  Prisklemmekontrol 
Vedr. prisklemmekontrollen i Tilsagnets punkt 10.2, så anerkender Fibia metoden for 
udpegning af flagskibsprodukter jf. punkt 10.2.1.2 til og med punkt 10.2.1.5.  
Men Fibia er bekymret for, om metoden for at beregne om der optræder prisklemmer 
jf. punkt 10.2.1.6 til og med punkt 10.2.1 9 er så kompleks og uigennemsigtig, at der vil 
være stor sandsynlighed for, at der opstår fejl. Fibia har også noteret, at den er 
væsentligt mere kompleks end den som Erhvervsstyrelsen p.t. anvender overfor for 
TDC. Specielt synes periodiseringen unødig komplekst.  
 
Det er også uklart, hvad der forstås ved den laveste tilgængelig engrospris i punkt. 
10.2.1.7. Det burde være den højeste engrospris for det aktuelle produkt, for at sikre, 
at alle service providere har mulighed for at deltage i konkurrencen, og for at sikre, at 
der ikke opstår prisklemmer mellem grossistprisen og den tilhørende detailpris. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Brian Lønroth 

Markedsdirektør 

 

Fibia  

 


