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Høringssvar vedrørende tilbud om tilsagn på engrosmarkederne for netadgang til lav- og 
højkapacitetsinfrastruktur i markedstest (Marked 3LC og marked 3HC)

Kviknet har gennemgået de offentliggjorte tilsagn fra TDC, Norlys, Fibia og EWII.

Generelle bemærkninger

Kviknet har i 2019 og 2020 indgået kommercielle aftaler med Norlys, EWII og Fibia. Som helhed ser de 
kommercielle aftaler ud til fra netejernes side at være indgået med den forudsætning, at en eventuel 
regulering af priser og vilkår fra styrelsens side vil være i vores favør.

Vores helhedsindtryk af de fremsendte tilsagn er, at frygten for en regulering i høj grad er mindsket, og vi 
ser i stedet, at tilsagnene ser ud til at lægge op til friere rammer for prissætning i opadgående retning end 
de nuværende kommercielle aftaler.

Set fra vores side vil en mulig parallelforskydning af markedspriserne i opadgående retning være 
uhensigtsmæssig, da den vil medføre øgede omkostninger hos forbrugerne og skabe uro i et marked, der i
forvejen er præget af lave marginer.

Vi har også noteret, at samtlige netejere, herunder også TDC, i løbet af de sidste par år har offentliggjort 
meget ambitiøse udrulningsplaner for deres fibernet på baggrund af bl.a. de kommercielle aftaler, der 
allerede er indgået. Vi ser derfor ikke noget behov for at skabe yderligere regulatorisk incitament til 
nyudrulning gennem højere forbrugerpriser.

Vi opfordrer desuden styrelsen til at have et skarpt øje på, i hvilken grad vertikalt integrerede udbydere i de
enkelte net bliver favoriseret i forhold til tredjeparts-udbydere som Kviknet.

Tilslutning til Fastspeeds høringssvar

Vi har gennemgået Fastspeeds høringssvar og haft adgang til at drøfte det i detaljer – og af hensyn til 
styrelsens arbejde med høringssvarene ser vi ingen grund til at gentage de samme pointer fra vores side. Vi
tilslutter os derfor Fastspeeds høringssvar i sin helhed.

Med venlig hilsen

Yoel Caspersen
Direktør
Kviknet
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