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Nuudays bemærkninger til Erhvervsstyrelsens høring over udkast til til-

sagn om adgang til høj- og lavkapacitetsbredbånd 

 

Nuuday og TDC NET vil som følge af den juridiske opsplitning i TDC Group 

afgive særskilte høringssvar.  

 

Nuudays bemærkninger fremgår nedenfor og er fokuseret omkring punk-

ter med særlig betydning for Nuuday.   

 

 

1: De væsentligste overskrifter 

 

- Det er uklart for Nuuday hvorvidt Norlys giver tilsagn til netadgang, der 

muliggør at service providerne kan levere masseproducerede bred-

båndsforbindelser til erhvervskunder. Nuuday finder ikke, at Norlys’ til-

sagn opfylder rammerne for markedsafgørelsen, hvis dette ikke er til-

fældet og anbefaler, at tilsagnet opdateret således det fremgår tyde-

ligt, at der gives tilsagn om netadgang til brug for masseproducerede 

produkter på detailmarkedet, både privat og erhverv.  

 

- Norlys har valgt ikke at give tilsagn på coax infrastruktur. Nuuday for-

venter, at Norlys’ coax infrastruktur bliver reguleret ved en direkte 

markedsafgørelse, så der er ligebehandling af Norlys og TDC Group. 

Hvis det ikke er tilfældet, vil det påvirke de forventede markedsforhold, 

og dermed Nuuday’s endelig tilsagn for så vidt angår adgang til for-

eningsejet coax, hvor foreningen har indgået aftale med Nuuday. 

 

- I tilsagnene bør der indgå mere omfangsrige forpligtelser i forhold til 

størrelsen af fremtidige årlige prisstigninger efter indfasningen af den 

nye regulering. For de priser der efter indfasningen ikke har ramt mak-



 

 

2 simal-prisloftet (både standardabonnementer men også relevante ac-

cessoriske tillægsydelser) ser Nuuday behov for en maksimal årlig pris-

stigning på prisloftsstigningen + 5%. 

 

- Tilsagnene bør indeholde tilsagn om varsling af prisstigninger for alle 

produkter. Nuuday foreslår at alle engrosprisstigninger varsles mindst 

3 måneder i forvejen samt at alle signifikante pris og produktomlægnin-

ger varsles 3 år i forvejen.  

 

- De væsentligste minimums SLA’er og tilhørende KPI’er bør fremgå af 

tilsagnene. 

 

- Det bør sikres at tilsagnene indeholder konfliktløsnings/eskalations 

processer, hvor Erhvervsstyrelsen kan inddrages - uden unødig forsin-

kelse - hvis ”ånden i tilsagnet” ikke efterleves. 

 

 

2: Netadgang til en bredbåndsforbindelse, der kan anvendes til masse-

producerede virksomhedsopkoblinger 

Det fremgår af Norlys’ tilsagn, at netadgangen gives som følger: 

 

”Adgang via bit stream access til at levere standardprodukter på Neteje-

rens Fibernet, dvs. elektroniske kommunikationstjenester til private slut-

brugere (herunder til virksomheders indkøb til medarbejderbredbånd 

og/eller hjemmearbejdspladser) som er målrettet mod massemarkedet 

uden individuel tilpasning, og som kan distribueres via. en bredbåndsforbin-

delse, eksempelvis standardiserede bredbåndsprodukter” 

 

Desuden definerer Norlys i bilag 1 vedr. OpenNet platformen, at det er Nor-

lys’ såkaldte H1 produkter, der gives netadgang til.  

 

Det er uklart for Nuuday, hvilken netadgang Norlys giver tilsagn til fsva, 

masseproducerede erhvervsopkoblinger. Derfor finder Nuuday at Norlys 

(uanset definitionen af H1) eksplicit skal give tilsagn til en netadgang, der 

sikre at SP’erne kan levere bredbånd – ikke alene til privatpersoner, med-

arbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser – men også til masseprodu-

cerede standard bredbåndsløsninger til små og mellemstore virksomhe-

der. Hvis ikke Norlys giver tilsagn herom så opfyldes rammerne fra mar-

kedsafgørelsen ikke idet produktmarkedsafgræsningen indeholder bred-

bånd til såvel privat som erhvervsadresser. 

 

 

3: Coax regulering 

TDC Groups tilsagn afspejler, hvad Erhvervsstyrelsen tidligere har anset 

for nødvendigt for at kunne imødegå de konkurrencemæssige udfordrin-

ger på markedet. Eftersom de konkurrencemæssige udfordringer er ens 

inden for de respektive SMP-områder, bør reguleringen af Norlys ikke 

være mindre indgribende end, hvad der fremgår af TDC Groups tilsagn.  
 

Dette skyldes til dels Nuudays behov for at kunne få tjenesteudbyderad-

gang til Norlys ejet coax på lige fod med Norlys’ tjenesteudbyderadgang til 

TDC Net ejet coax. 

 



 

 

3 Endnu vigtigere er imidlertid ensartet regulatoriske rammer for så vidt an-

går foreningsejet coax, der udgør en betydende andel af både TDC Group 

og Norlys’ samlede coax forretning.  

 

I forhold til foreningsejet coax så er det Nuuday, som indgår aftaler med 

foreningerne om leverance af relevante tjenester. Dette foregår i en kon-

kurrencesituation på tværs af alle de foreningsejede coax netværk, og 

hvor Stofa er en betydningsfuld aktør. Denne konkurrence om leverance 

til coax foreninger vil blive skævvredet – hvis der ikke er en ensartet regu-

lering – fordi Nuuday i så tilfælde har en fordyrende forpligtelse om at åbne 

netværk for andre tjenesteudbydere, som Stofa ikke behøver at tilbyde.  

 

Hertil kommer, at i tilfælde af en asymmetrisk regulering vil Stofa qua Nu-

udays tilsagn kunne få adgang til de foreninger, der er omfattet af Nu-

udays tilsagn, hvorimod Nuuday (og andre tjenesteudbydere) vil være af-

skåret fra at kunne konkurrere med Stofa om tilsvarende foreninger i Nor-

lys’ SMP-områder. Stofa vil således kunne fastholde sin (høje) markedsan-

del blandt foreningerne i eget SMP-områder samtidigt med muligheden for 

at vækste i TDC Group SMP-områder (på Nuudays og andre tjenesteud-

byderes bekostning). 

 

Med andre ord; Stofa/Norlys og Nuuday/TDC NET står i en fuldstændig 

ensartet konkurrencesituation på de respektive delmarkeder. Hvis ikke re-

guleringen er symmetrisk på delmarkederne så vil Stofa, via asymmetrisk 

regulering, blive tildelt en konkurrencemæssig fordel, idet Stofa vil havde 

adgang til foreninger med egen coax-infrastruktur på delmarkeder, hvor 

Nuuday/TDC NET har SMP, uden at Nuuday vil have en tilsvarende adgang 

på delmarkedet, hvor Stofa/Norlys har SMP. 

 

Der er efter Nuudays vurdering tale om ændrede markedsforhold, hvis 

Norlys’ coax ikke reguleres på samme niveau, som Nuuday har givet tilsagn 

om på foreningscoax, og Nuuday vil i så fald fjerne sit tilsagn omkring ad-

gang til foreningscoax, så TDC Groups tilsagn alene omhandler TDC NET’s 

tilsagn ift. deres coax infrastruktur. Nuuday vil indgå i dialog med de pri-

vatejede coax foreninger for at finde en løsning ift. de åbne netværk, men 

det vil foregå i regi af almindelige kommercielle dialoger og ikke indgå i en 

revideret tilsagnsaftale med Erhvervsstyrelsen. 

 

 

4:  SMP udpegede selskaber, der ikke har givet tilsagn 

Nuuday bemærker, at en række SMP udpegede selskaber har valgt ikke at 

afgive tilsagn. Det er Nuudays forventning, at disse selskaber i stedet bliver 

reguleret ved en direkte markedsafgørelse.  

 

Nuuday finder, at dette er særligt vigtigt i relation til integrerede SMP ud-

pegede selskaber, hvor det er endnu mere afgørende, at omfanget af for-

pligtelser også inkluderer tilstrækkeligt med værktøjer til at sikre ikke-dis-

krimination. 

 

 

 

 



 

 

4 5: Maksimal årlig prisudvikling (ikke oprettelsesrelaterede priselemen-

ter) 

Nuuday finder ikke, at de afgivne tilsagn er tilstrækkeligt omfattende i for-

hold til at skabe sikkerhed for engrosprisudviklingen over tid, hvilket udfor-

drer tjenesteudbydernes forretningsgrundlag. 
 

Nuuday har forståelse for, at der hos netejerne kan være et behov for at 

tilpasse prissætningen til det nye regulatoriske framework med tilsagnsløs-

ninger. Det er givetvis en kompleks øvelse, så det vil være rimeligt, såfremt 

netejerne har en periode (f.eks. frem til 1. januar 2022), hvor der er mulig-

hed for at lave og/eller udmelde nye pristilpasninger uden yderligere be-

grænsninger end dem, som ligger i tilsagnene i forhold til maksimalpriser. 

 

Efter denne indfasningsperiode er det imidlertid afgørende, at tjenesteud-

byderne har større sikkerhed i forhold til deres omkostningsgrundlag end 

de nuværende tilsagn lægger op til.  

 

Alle de afgivne tilsagn opererer således med maksimale (abonnements) pri-

ser underlagt prislofter, men der er ingen sikkerhed for prisudviklingen for 

de priser, der måtte være sat under maksimalprisloftet. Dette gælder både 

nuværende priser, såfremt de forbliver under de maksimalpriser der er gi-

vet tilsagn om, men også fremtidige priser, der gør brug af den nye fleksi-

bilitet i tilsagnsløsningerne (f.eks. omlægninger der holder sig indenfor gen-

nemsnitsprisen, introduktionstilbud ifm udrulningskampagner o.lign.). 

 

Dette er en udfordring, idet en tjenesteudbyders forretningsmodel er ba-

seret på en relativt høj initial investering ved akkvisition af nye kunder. 

Denne investering samt forrentning heraf skal efterfølgende dækkes ind 

via den løbende indtjening over de næste 4 til 6 år. Udgangspunktet for 

slutbrugerpriserne er således baseret på omkostningsforventninger for 

de næste 4 til 6 år.  

 

Det betyder, at hvis der ikke er en rimelig sikkerhed for engrosprissætnin-

gen i en årrække, så er tjenesteudbyderne ikke i stand til at sætte priser, 

der sikrer udbyderen en rimelig forrentning (der er potentiel risiko for de-

cideret underskud).  
 

Typisk kan tjenesteudbyderen naturligvis hæve abonnementsprisen, men 

hvis prisstigningen er for signifikant, vil kundeoplevelsen være uforståelig. 

I visse tilfælde vil kunden opleve prisstigninger få måneder efter kundens 

køb, såfremt det fastholdes, at netejerne ubegrænset har en f.eks. 3 må-

neders varslingsfrist ift. prisstigninger.  

 

Kundeoplevelsen er ikke kun en udfordring for kunderne, den vil også på-

virke tjenesteudbyderne, fordi kundernes primære relation er med tjene-

steudbyderne, og mange kunder vil dermed opleve, at det er tjenesteud-

byderne, der er ansvarlige for prisstigningerne og den dårlige kundeople-

velse. Kunderne vil med andre ord ikke have indsigt i sammenhængen med 

de underliggende engrospriser, og at stigninger i detailpriserne dermed 

kan henføres til en tredjepart (engrosudbyderen), som kunden ikke har en 

aftalemæssig relation til.  
 



 

 

5 Problemstillingen for tjenesteudbyderne er endnu mere udtalt på den del 

af erhvervsmarkedet, hvor slutkundepriserne er låst i en periode på 3 til 5 

år som følge af krav fra kunden. Her har tjenesteudbyderen ikke mulig-

hed for at overføre noget af den uventede omkostningsstigning til slut-

kunden. 
 

Nuuday anerkender infrastrukturselskabernes behov for fleksibilitet i for-

hold til den konkurrencedynamik, der er, særligt på højhastighedsmarke-

derne, men finder ikke, at dynamikken skal tilgodeses alene på bekostning 

af tjenesteudbydernes sikkerhed. 

 

Det er således Nuudays anbefaling, at der indbygges et yderligere hensyn 

i forhold den årlige prisudvikling: At prisstigninger på over x% for alle ikke 

oprettelsesrelaterede priselementer skal varsels med minimum 3 år, eller 

på tidspunktet for introduktion af det nye prispunkt (f.eks. ny hastighed til 

xxx kr./md de første 12 måneder derefter zzz kr./md). Alle prisstigninger 

under x% kan blot følge den allerede angivne almindelige varslingsfrist på 

f.eks. 3 måneder.  

 

Dette giver tjenesteudbyderen tilstrækkelig transparens ift. det relevante 

omkostningsgrundlag, og sikrer forsat kommerciel fleksibilitet for ne-

tejerne, som med disse vilkår f.eks. vil kunne sætte attraktive introdukti-

onspriser i forbindelse med udrulningsprojekter, og lade disse stige efter-

følgende til det naturlige omkostningsniveau forudsat, at der er orienteret 

om forholdet på forhånd. 

 

Nuuday vil anbefale, at den årlige maksimale prisstigning for alle ikke op-

rettelsesrelaterede priselementer sættes til prisloftsstigningen + 5%. Dette 

niveau vil sikre acceptable prisudviklinger for slutkunderne, og dermed 

også tjenesteudbyderne, samtidig med at det muliggør, at alle priselemen-

ter over tid (qua årlige prisstigninger) kan nærme sig det gældende prisloft 

- selv uden behov for at varsle 3 år i forvejen.   

 

 

6. Prissætning for accessoriske netadgangsprodukter  

I alle tilsagn indgår der tilkendegivelser om salg af accessoriske ydelser. De 

accessoriske ydelser er nødvendige for tjenesteudbydernes mulighed for 

at anvende netadgangsprodukterne.  

 

Prissætningen for de accessoriske produkter er i tilsagnene foreslået som 

baseret på enten et princip om ”fair og rimelig” prissætning eller et princip 

om ”kommerciel prissætning”. 

 

Nuuday finder at disse formuleringer er meget bløde, og let vil kunne give 

anledning til fremtidige konflikter om prisniveauerne på de ydelser, som er 

de mest betydningsfulde rent afregningsmæssige. 

  

Nuuday anmoder derfor om, at de enkelte SMP udpegede selskaber skal 

inkludere tilsagn om prissætningen på følgende ”mest kritiske accessoriske 

ydelser”  

 

Afgift for: 

o Installation (med og uden teknikerbesøg) 



 

 

6 o Media converter (eller lignende udstyr, der er nødvendigt for at en 

bredbåndsforbindelse fungerer)  

o Uberettiget fejlmelding 

o Forgæves kundebesøg 

o Hastighedsændringer (slutkunde) 

o Migreringer  

o Pair bonding  

o KAP–stik opsætning/KAP stik opgradering:  

o Docsis 3.0 -> 3.1 (Coax) 

o 3-pol. Stik -> Multistik (DSL) 

o GPON ONT -> XGSPON ONT (Fiber) 

o Annulleringsgebyr 

 

Disse priser vil så efterfølgende kunne prisstiges med deres egen prislofts-

maksimum f.eks. inflationen. 

 

For øvrige accessoriske ydelser og nye accessoriske ydelser bør der desu-

den gives tilsagn om, at der prissættes med udgangspunkt i ”cost + rimelig 

mark-up”, under hensyntagen til den individuelle omkostningsstruktur i for-

bindelse med masseproducerede ydelser (det er f.eks. væsentligt at der 

ikke bare laves simple historiske gennemsnit på tværs af masseproduce-

rede ydelser og enkeltstående henvendelser).  

 

Det bør ikke være muligt at tage udgangspunkt i kommerciel prissætning 

eller nuværende prisniveauer, medmindre de afspejler det relevante om-

kostningsgrundlag, 

 

 

7: Multicast & QoS samt prissætning herfor 

Ingen af de afgivne tilsagn er entydige omkring prissætningen af andre 

ydelser såsom Multicast og QoS. Det er formentlig netejernes hensigt, at 

prissætningen af disse produkter skal være genstand for enten kommerci-

elle forhandlinger eller være baseret på fair og rimelige vilkår svarende til 

oplægget for de accessoriske ydelser.  

 

Multicast samt QoS er nødvendige ydelser i forbindelse med tjenesteudby-

dernes muligheder for at tilbyde TV og voip ydelser, hvorfor både leveran-

cesikkerhed samt sikkerhed for prissætning er essentielle elementer.  

 

Tilsagnene vedr. Multicast samt QoS er forskellige på tværs af netejerne: 

 

Under afsnittet omkring netadgang til høj-kapacitetsbredbånd op-

lyser TDC NET at der tilbydes en IP (lag 3) Multicast (punkt 11.2). Der 

indgår ikke samme tilbud under afsnittet om lav-kapacitetsbred-

bånd.  

 

- I OpenNet bilaget oplyser Norlys (punkt 4.5), at der tilbydes tjene-

steudbyderne mulighed for Multicast (basis for at sende IPTV) som 

et tillægsprodukt til ydelserne. Desuden fremgår det af bilaget, at 

der ligeledes tilbydes QoS som tilkøbsprodukt (punkt 4.4). 

 

- Der gives tilsagn for levering af Multicast og QoS for IPTV i Fibias 

tilsagn (punkt 3.2.1) 



 

 

7  

- Multicast og QoS er ikke nævnt i Ewiis tilsagn – der henvises til Ewiis 

rammeaftale. 

 

Svarende til tilgangen for accessoriske ydelser anmoder Nuuday om, at det 

skal fremgå af tilsagnene, hvad prissætningen for nuværende Multicast og 

QoS produkter maksimalt kan udgøre, og hvad den årlige grænse for pris-

stigningerne er. Nuuday vil foreslå, at der anvendes samme prisstignings-

loft som for de accessoriske ydelser 

Nuuday antager, at der er tale om en forglemmelse i TDC NET’s afsnit vedr. 

lav-kapacitetsbredbånd, og beder om at tilsagnet om udbud af Multicast 

også indarbejdes her. 

 

Nuuday efterspørger, at Norlys giver tilsagn om tilbud af Multicast og QoS 

i det egentlige tilsagn og ikke alene i oversigten vedr. tilslutning og anven-

delse af OpenNet platformen.  

 

Nuuday efterspørger, at Ewii giver tilsagn om tilbud af Multicast samt QoS 

i det egentlige tilsagn og ikke alene i rammeaftalen hvis status ift. det 

egentlige tilsagn er uklar for Nuuday. 

 

 

8: Varsling (særligt vedr. prisstigninger og udfasning af platforme eller 

produkter) 

Nuuday finder, at varsler for alle typer af justeringer og ændringer bør 

fremgå tydeligt af tilsagnene.  

 

Som allerede beskrevet så har størrelsen af prisændringer samt varsling 

heraf stor betydning for tjenesteudbydernes mulighed for at sikre gode 

kundeoplevelser for slutkunderne.  

 

Derfor finder Nuuday at følgende bør indarbejdes i samtlige netejeres til-

sagn: 

 

- prisstigninger for abonnementsrelaterede produkter på under 

maksimal prisloftsstigningen + 5% skal varsles med en frist på 3 må-

neder.  

 

- prisstigninger på abonnementsrelaterede produkter, der oversti-

ger prisloftsstigning + 5% skal varsles med en frist på 3 år eller på 

tidspunktet for introduktion af prispunktet. 

 

- prisstigninger på alle accessoriske samt øvrige ydelser skal varsles 

med en frist på 3 måneder. 

 

- udfasning af produkter/platforme skal varsles med en frist på 3 år. 

 

En varslingsfrist på 3 år i forhold til udfasning af produkter kan synes me-

get lang. Den skal dog bl.a. ses i lyset af forholdene på erhvervsmarkedet, 

hvor tjenesteudbyderne ofte indgår kontrakter med lang løbetid – ofte 

som krav fra kunderne.  
 



 

 

8 For kundespecifikke udbud med længere binding kunne det endvidere 

være hensigtsmæssigt, hvis netejer også afgav tilsagn om at tilbyde låste 

priser indenfor perioden.  

 

I forhold til TDC Nets tilsagn vedrørende vilkår for nedlukning af selve 

kobbernettet (1+6 måneders varsel) har Nuuday forståelse for, at det kan 

være nødvendigt at nedlukke et kobberområde, hvis det er økonomisk in-

effektivt at drifte videre. 

 

Nuuday finder dog, at det nuværende tilsagn mangler en præcisering af, 

at tilgangen med et kort varsel (1+6 måneder) kun kan bruges, hvis der er 

tale om et begrænset antal kunder i et (central-)område. 

 

Hvis der er tale om et betydende antal kunder - f.eks. i forbindelse med 

en generel effektivisering af driften hos TDC NET - vil der efter Nuudays 

opfattelse igen være behov for et længere varsel, eller at der ydes øko-

nomisk kompensation svarende til den effekt, som tjenesteudbyderne 

rammes af. 

 

Uagtet om der er tale om mindre eller større nedlukninger af kobbernet-

tet, vil det være afgørende, at TDC Net og de øvrige infrastrukturejere 

giver tilsagn ift. at sikre smidige processer, der kan hjælpe den tjeneste-

udbyder, som har den eksisterende (kobber)kunde, med at kommer over 

på den nye tekniske løsning.  

 

Dette er ikke kun for tjenesteudbyderen skyld, men også for de kunder, 

som bliver migreret uden selv at have ønsket at blive involveret i et pro-

dukt-/teknologiskifte. 

 

 

9: Varsling i forbindelse med opsigelse (slutkundens) 

Nuuday finder, at det er særligt vigtigt at sikre, at netejerne ikke opnår 

”dobbelt dækning” i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af en slut-

kundes bredbåndsabonnement. Samtidig finder Nuuday, at det bør sikres, 

at netejerne ikke kan indføre varsler for opsigelser eller ophævelser, der er 

længere end dem, som tjenesteudbyderne har mulighed for at fastsætte i 

standardvilkårene for slutkunderne.  

 

Det er uklart for Nuuday, hvad der er givet tilsagn til i forhold til opsigelse 

eller ophævelse af en slutkundes bredbåndsabonnement, og anbefaler at 

tilsagnene justeres således, at det fremgår tydeligt, at når tjenesteudby-

derens aftale med slutbrugeren opsiges, ophæves eller på anden måde op-

hører, så vil tjenesteudbyderens aftale om levering af bredbåndsacces til 

den pågældende slutbruger ophøre uden yderligere varsel med virkning fra 

samme tidspunkt, som tjenesteudbyderens aftale med slutbrugeren ophø-

rer. 

 

Det er Nuudays forståelse, at med de nuværende tilsagn, hvor der ikke ek-

splicit er skrevet noget om opsigelsesfrister - udover henvisningerne til ek-

sisterende kommercielle aftaler - vil der være en mulighed for netejer at 

ændre vilkår undervejs i tilsagnsperioden. Selv hvis de nuværende vilkår i 

de eksisterende aftaler er rimelige, er der derfor behov for at beskrive de 

relevante restriktioner i tilsagnene. 
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10: SLA & KPI 

SLA & KPI’er er lige så vigtige i forhold til slutkundeoplevelsen som selve 

prissætningen. Det er derfor essentielt både at forstå kvaliteten og prisen, 

når man skal vurdere et bredbåndsprodukt. De væsentligste kvalitetspa-

rametre ift. kundeoplevelsen, når vi taler masseproducerede bredbånds-

produkter, er leveringstider, fejlretningstider og produkternes tilgængelig 

(oppetider). Nuuday finder derfor, at de væsentligste minimums SLA’er og 

KPI’er bør fremgå direkte af tilsagnene på linje med maksimalpriserne.   

 

I alle de afgivne tilsagn fremgår der med varierende grundighed hensigts-

erklæringer for SLA’er og KPI’er, men Nuuday finder det som sagt vigtigt, 

at der i stedet skal fremgå konkrete minimums SLA’er og KPI’er.  

 

Nuuday skal samtidig opfordre til, at der er en konsekvens forbundet med 

ikke at overholde KPI’erne, som også skrives ind i tilsagnene. En kompen-

sationsordning vil bidrage væsentligt til at skabe det rette incitament for 

udbyderen til at overholde den lovede kvalitet efter bedste evne. 

 

Nuuday vil derudover foreslå, at samtlige tilsagn indeholder ensartede vil-

kår for kompensation for manglende leverance under service level agree-

ments, herunder at kompensationen udbetales automatisk og ikke skal 

behandles af parterne via fx en governance proces.  

 

Fsva. Ewii og Fibias tilsagn, så fremgår det ikke tydeligt nok af tilsagnene, 

at der skal foretages særskilte månedlige opgørelser af KPI’er/SLA’er for 

henholdsvis interne og eksterne service providere. Dette må tilsvarende 

være et krav for alle selskaberne, idet dette samtidig er med til at sikre 

ikke-diskrimination.  

 

Til inspiration har Nuuday nedenfor angivet et niveau for KPI’er/SLA’er, 

som vil udgøre et rimeligt niveau for standardkvalitet inden eventuelt tilkøb 

af yderligere serviceaftaler for af afdække udvidede service & kvalitets-

behov:  

 

Produkt tilgængelighed – mål > 99,99% 

Produkttilgængeligheden angiver den andel af tiden, hvor Produktet fun-

gerer. Tilgængelighed beregnes som et gennemsnit over alle produkter. 

Enkeltkunde fejl medregnes ikke, men flerkundefejl (på centralt niveau målt 

så tæt på slutkunden som muligt) medregnes. 

 

Leveringspræcision (for alle teknologier) – mål ≥ 95 % 

Leveringspræcision angiver den procentdel af ordrerne, som er fejlfrit le-

veret til aftalt tid og dato. 

 

Maksimal leveringstid - mål ≥ 95 %  

Maksimal leveringstid angiver den andel af oprettelserne for Produktet, 

som overholder følgende leveringstid: 

 

 

 

 



 

 

10 Beskrivelse Kommentar Leveringstid i 

arbejdsdage 

Infrastruktur i hjem-

met 

Kun provisionering og der vil ikke være 

behov for at have en tekniker eller gra-

veentreprenør fra Netejer onsite. 

0 

Infrastruktur i hjem-

met, skift af fiber-

boks 

Behov for tekniker til skift af fiberboks 5 

Infrastruktur ved 

hjemmet 

En tekniker er krævet for at lave den 

endelige installation i hjemmet 

10 

Fiberrøret stopper 

ved hjemmet 

Der er behov for arbejde uden for hjem-

met. Ingen gravning nødvendig. 

15 

Fiberrøret stopper 

ved bygningen 

Der er behov for arbejde uden for hjem-

met. Ingen gravning nødvendig, men der 

er behov for installationsarbejde i fæl-

lesområder, f.eks. i en etageejendom. 

21 

Fiberrøret stopper 

ved matriklen 

Gravearbejde på matriklen er nødvendig 21 

Fiberrøret stopper 

ved vejen (samme 

side som matriklen) 

Der skal indsendes et graveanmeldelse. 

Gravning på slutkundens matrikel er 

nødvendig 

21 

Fiberrøret stopper 

ved vejen (modsatte 

side af matriklen) 

Gravetilladelse er nødvendig. Gravning 

på slutkundens matrikel er nødvendig 

23 

Fiberrøret er nær 

samlingspunkt 

Fiberrøret skal føres til samlingspunkt. 

Gravetilladelse er nødvendig. Gravning 

på slutkundens matrikel er nødvendig 
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Fejlretningskvalitet – mål ≥ 95 % 

 

- Fejlafhjælpningstid: 3 arbejdsdage 

- Fejludbedringstid: 8 timer  

 

Fejlafhjælpningstid viser hvor hurtigt fejlretningen påbegyndes. Fejludbed-

ringstid viser hvor hurtigt fejlen udbedres.  

 

Fejlretningskvaliteten måler andelen af fejlretningsforløb, som succesfuldt 

overholder reaktionstider og afslutningstider. Bemærk Nuuday ikke for-

venter at de foreslåede kvalitetsmål omfatter fejlretning under særlige 

forhold såsom fejlretning på ikke brofaste øer samt fejlretning af sørkabler 

ligesom der ikke medregnes fejl opstået i tjenesteudbyderens net eller på 

slutkundens side af KAP. 

 

 

11. Konflikthåndtering 

Overgangen fra regulering til tilsagnsløsninger, samt det løbende samar-

bejde i øvrigt, kan skabe grobund for konflikter, når tjenesteudbyderne og 

netejerne ikke er enige om hvilke vilkår der er givet tilsagn til, hvordan vil-

kårene skal udmøntes – og/eller hvis ”ånden i” tilsagnsløsningen ikke ople-

ves efterlevet.  

      

- I TDC NET’s tilsagn er der defineret en 6. trins konfliktløs-

nings/eskalations proces hvor Erhvervsstyrelsen inddrages i trin 4. 

Trin 6 er domstolsbehandling (punkt 8.1.2) 

 



 

 

11 - Af Norlys’ tilsagn fremgår det at mekanismerne til håndtering af 

konflikter er nærmere beskrevet i bilag 1 vedr. tilslutning og anven-

delse af Opennet. Af bilag 1 fremgår en 5. trins konfliktløs-

nings/eskalations proces hvor trin 5 er en voldgiftsbehandling. Er-

hvervsstyrelsen inddrages ikke (afsnit 7). Det skal i øvrigt bemær-

kes, at Opennet bilag 1, som Nuuday forstår det, kan ændres lø-

bende og at processen derfor ikke er bindende.  

 

- Fibias tilsagn rummer tilsyneladende ingen beskrivelse af konflikt-

løsnings/eskalations proces. 

 

- I Ewii’s tilsagn er der defineret en 3 trins konfliktløsnings/eskalati-

ons proces hvor trin 3 er domstolsbehandling. Erhvervsstyrelsen 

inddrages ikke (afsnit 1.5) 

 

Nuuday finder, at der bør fremgå klare konflikthåndteringsmekanismer i 

alle tilsagn svarene til de mekanismer, som er angivet i TDC NET’s tilsagn. 

Dette er så meget desto vigtigere jo mere overordnet tilsagnene er be-

skrevet, idet behovet for fortolkning – og dermed fortolkningstvivl – vil 

være større. 

 

Således bør Fibia indarbejde en konfliktløsnings/eskalations proces i sit til-

sagn. Endvidere bør Norlys indarbejde mekanismerne til håndtering af kon-

flikter samt den eskalationsproces, der gives tilsagn til ind i selve tilsagnet. 

 

Nuuday finder endvidere, at der er behov, for at alle netejernes konflikt-

løsnings/eskalations proces præciserer muligheden for inddragelse af Er-

hvervsstyrelsen, herunder at dette kan ske hurtigt, såfremt det handler 

om principielle forhold. Tjenesteudbyderne skal naturligvis følge de aftalte 

procestrin, men det er vigtigt, at konflikter ikke kan trække ud i månedsvis, 

inden Erhvervsstyrelsen kan forholde sig til om tilsagnene reelt bliver over-

holdt.  

 

 

12: Prisklemme – Udvælgelse af flagskibsprodukter: 

Nuuday har tilbudt tilsagn om fire (evt. fem hvis erhvervsflagskibet er 

coax- eller fiberbaseret) flagskibsprodukter på højhastighedsmarkedet – 

to på henholdsvis fiber og coax.  

 

Vedr. coax: 

Norlys har tilbudt udpegning af to flagskibsprodukter på fiber. Nuuday går 

i den forbindelse ud fra, at Erhvervsstyrelsen vil foretage en regulering af 

Norlys i forhold til at sikre adgang til Norlys’ coax-net, herunder gennem-

tvinge en priskontrolforpligtelse som indebærer tilsvarende udpegning af 

to særskilte flagskibsprodukter på coax. I modsat fald må det betyde, at 

det heller ikke er nødvendigt for Nuuday at afgive tilsagn om at lade pris-

klemmeforpligtelsen gælde coax. 

 

Vedr. erhvervsmarkedet: 

Nuuday kan konstatere, at det tilsyneladende ikke har været nødvendigt 

for hverken Norlys, Fibia eller Ewii, at tilbyde tilsagn om udpegning af et 

særskilt flagskibsprodukt på erhvervsmarkedet (masseproducerede løs-

ninger). For Norlys hænger dette muligvis sammen med, at Norlys’ tilsagn 



 

 

12 ifølge definitionen af ”BSA-Adgang” ikke omfatter virksomhedsopkoblin-

ger.1 Der henvises i øvrigt til Nuudays kommentar i afsnit 2 hvor det frem-

går, at Norlys bør udvide tilsagnet, således det fremgår, at netadgangen 

gives til en bredbåndsforbindelse, der ikke er begrænset i sin anvendelse i 

forhold til masseproducerede erhvervsforbindelser. 

 

På den baggrund antager Nuuday, at Erhvervsstyrelsen også vil gennem-

tvinge udpegning af et flagskibsprodukt på erhvervsmarkedet.  

 

I den forbindelse skal Nuuday henvise til, at Norlys selv er til stede på er-

hvervsmarkedet via eget brand (Norlys Erhverv), hvor man fx kan bestille 

virksomhedsopkoblinger via fibernettet ligesom det fremgår af både Ewiis 

og Fibias hjemmesider, at der også afsættes fiber bredbånd til erhvervs-

kunder. 

 

Hvis Erhvervsstyrelsen ikke finder anledning til via regulering af Norlys, Fi-

bia og Ewii at sikre udpegning af et særskilt flagskibsprodukt for erhvervs-

markedet (masseproducerede løsninger), kan det heller ikke være nødven-

digt for Nuuday at foretage en sådan udpegning, hvorfor vi vil foretage en 

revidering af vores tilsagn på dette område. 

 

Vedr. 10% reglen 

Nuuday har bemærket, at både Norlys og Fibia beskrivelses i forhold til 10%-

reglen ifm. udvælgelse af flagskibsprodukter er lidt uklare.  

 

Som de er formuleret nu, er det uklart, hvorvidt et nylanceret produkt, der 

på en kort periode har opnået at udgøre 9% af porteføljen, ikke kan blive 

udpeget, fordi det ligger under 10% af selskabernes samlede omsætning.  

 

Nuuday antager, at selskaberne i praksis har ville give tilsagn om at an-

vende en grænse på 10% af den omsætning, som der har været på de af-

satte produkter i de foregående 6 måneder. Hvis ikke dette er tilfældet, 

anser Nuuday det naturligvis som et stort problem, at prisklemmeregule-

ringen vil kunne omgås via løbende lancering af nye produkter. 

 

Øvrigt 

Nuuday finder at både EWII og Fibias beskrivelser af metodikken fsva ud-

vælgelse af flagskibsprodukter ikke er særlig detaljeret, og skal derfor op-

fordre til, at de to selskaber afgiver tilsagn med et detaljeringsniveau - fsva 

udvælgelse af flagskibsprodukter - som er tættere på de tilsagn, der er 

afgivet af hhv. Norlys og Nuuday. 

 

 

13: Prisklemme - Engrosinput  

Nuuday bemærker, at der er flere elementer i forhold til det engrosinput, 

som Norlys vil anvende, som på baggrund af beskrivelsen i tilsagnet, frem-

står uklare eller ubekendte. Det fremgår af teksten, at: 

 
1 ”Adgang via bit stream access til at levere standardprodukter på etejerens Fi-

bernet, dvs. elektroniske kommunikationstjenester til private slutbrugere (her-

under til virksomheders indkøb til medarbejderbredbånd og/eller hjemmearbejds-

pladser) som er målrettet mod massemarkedet uden individuel tilpasning, og som 

kan distribueres via. en bredbåndsforbindelse, eksempelvis standardiserede bred-

båndsprodukter.” (Nuudays fremhævning). 



 

 

13  

”Beregningen af, om der foreligger en Prisklemme foretages for 

så vidt angår detailprisen2 ud fra den lavest tilgængelige engros-

pris, som tilbydes Service Providere som standardtilbud på Ne-

tejerens Fibernet ("Laveste Engrospris") i henhold til dette Til-

sagn.” 

 

Nuuday har ikke adgang til det standardtilbud, der henvises til, men går for 

det første ud fra, at der er tale om en produktspecifik pris, dvs. der henvi-

ses til prisen for det engrosprodukt, som Norlys’ interne service provider 

selv anvender til at levere det pågældende flagskibsprodukt. 

 

For det andet – og forudsat der er tale om en produktspecifik pris – kan 

man få indtryk af, at der med formuleringen ”den lavest tilgængelige en-

grospris” kan være flere forskellige priser for det samme engrosprodukt.  

 

Hvis dette er tilfældet, skal Nuuday bemærke, at det selvsagt er afgørende 

for, at prisklemmetilsynet får en reel virkning, at alle service providere – og 

ikke blot netejernes egne interne service providere – har realistisk adgang 

til at få den laveste engrospris. 

 

I det omfang der f.eks. er tale om en volumenrabatskala er det med andre 

ord afgørende, at volumentærsklerne ikke er fastsat diskriminerende, så-

ledes at det er urealistisk for eksterne service providere at opnå adgang 

til det det højeste rabattrin – og dermed laveste engrospris. 

 

I den forbindelse skal Nuuday henvise til Kommissionens henstilling af 20. 

september 2010 om reguleret adgang til næste generation af accesnet 

(NGA-net), 2010/572/EU, hvoraf det af bilag 1, pkt. 8, fremgår, at der ved 

accept af en volumenrabat bør tages hensyn til en række forhold, herun-

der at en mængderabat alene afspejler den mindre risiko for netejeren, og 

at der sikres tilstrækkelig margin mellem engros- og detailpris til at en ef-

fektiv konkurrent kan komme ind på markedet. 

 

Nuuday skal på den baggrund anmode om, at beskrivelsen af Norlys’ en-

grosinput bliver præciseret, herunder i lyset af ovenstående hensyn. 

 

 

14: Norlys/OpenNet tilsagn 

Nuuday finder det svært at gennemskue, hvorfor Norlys har valgt at af-

give et ’to-delt tilsagn’ med henholdsvis Norlys og OpenNet formuleringer. 

Det er Nuuday’s forståelse, at det er Norlys som Netejer, der er SMP ud-

peget, og som derfor afgiver tilsagn for at afhjælpe de identificerede 

konkurrenceproblemer. 

 

Norlys er derfor ansvarlig for de vilkår, hvorved OpenNet administrerer 

Norlys’s tilgang, og der burde egentlig ikke være behov for et bilag, der 

omtaler OpenNet som en part i tilsagnet.  

 

Nedenfor er to eksempler på formuleringer, som giver anledning til tvivl 

 
2 Nuuday antager i øvrigt, at der rettelig bør stå ”engrosprisen” og ikke ”detailpri-

sen”. 
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- OpenNet har mulighed for løbende at ændre i ydelses-

beskrivelserne efter en forudgående dialog med Netejer 

(og øvrige netejere).  

 

Det er Nuudays forståelse, at Norlys har givet tilsagn om branchemøder, 

hvorfor det er Norlys som i tilsagnssammenhæng har mulighed for – efter 

dialog med tjenesteudbyderne - at foretage ændringer i ydelsesbeskrivel-

serne. At det er OpenNet som eksekverer disse ændringer er ikke et vig-

tigt tilsagnselement for Nuuday, men det er vigtigt, at der ikke er tvivl om 

ansvarsfordelingen. 

 

- Med henblik på at imødegå de konkurrenceudfordringer, 

der er nævnt under pkt. 1.2 a) (høj markedsandel) 1.2 b) 

(begrænset infrastrukturbaseret konkurrence) og 1.2 c) 

(vertikal integration), og 1.2 d) (lav ekstern afsætning), gi-

ver Norlys i den forbindelse tilsagn om at deltage i eventu-

elle branchemøder der afholdes af udbyderen af den 

Standardiserede Platform som Netejeren er tilknyttet, un-

der forudsætning af, at sådanne møder indkaldes med 

rimeligt varsel og at deltagelse er uden væsentlige om-

kostninger for Netejeren. 

 

Det er Nuudays opfattelse, at hvis Norlys ikke er tilfreds, med den form 

og de vilkår, som OpenNet bruger, når de administrerer branchemøder 

for Norlys, så må de få det lavet om.  

 

 

15: Transparens - Ensartede vilkår og sikkerhed i standard aftaler 

Det følger af samtlige tilsagn, som er sendt i markedstest, at der gives til-

sagn om at have et standardtilbud. Der er imidlertid visse forskelle ift. de 

indholdsmæssige punkter, som selskaberne forpligter sig til at have med i 

deres standardtilbud/-aftaler. 

 

For at sikre ensartethed og sikkerhed for de vilkår, som Nuuday kan blive 

mødt af i tilsagnsperioden, skal Nuuday opfordre til, at følgende punkter 

inkluderes i tilsagnene, så de bliver forpligtende for selskaberne.  

 

- Retningslinjer og vilkår for sikring af sameksistens i nettet, herun-

der opretholdelse af kvalitet 

 

- Vilkår for kompensation i forbindelse med manglende eller ikke 

rettidig overholdelse af en indgået aftale, herunder manglende 

opfyldelse af serviceniveauaftaler (SLA). 

 

- Vilkår og procedurer for udbetaling af kompensation. 

 

Derudover skal Nuuday opfordre Erhvervsstyrelsen til at stille krav om, at 

tilsagnene vedrørende transparens og standardtilbud fsva. Fibia, Ewii og 

Norlys indeholder en passus om, at netadgangen skal stilles til rådighed 

for tjenesteudbyderne uden at de samtidig forpligtes til at skulle aftage 

produkter eller tjenester, herunder at tjenesteudbyderne ikke forpligtes 



 

 

15 af priser, kontraktvilkår eller lignende, der ikke vedrører den ønskede net-

adgang. Dette gælder i særdeleshed for Fibia, som også påtænker at an-

vende deres Rammeaftale til levering af kommercielle ydelser, udover at 

Rammeaftalen samtidig skal danne grundlag for levering af netadgangs-

produkterne på ikke-diskriminerende vilkår. 

 

 

16: Transparens - Standard og non standard tilbud skal stilles til rådig-

hed på en offentlig tilgængelig platform 

For at sikre transparens og ikke-diskrimination i forhold til både standard 

og non-standard aftaler, så er det vigtigt at alle aftaler gøres lettilgæn-

gelige på en offentlig tilgængelig platform. 

 

For så vidt angår Fibias Rammeaftale finder Nuuday det bekymrende, at 

Fibia ikke giver tilsagn om at stille Rammeaftalen/et standardtilbud til rå-

dighed på en platform, som er tilgængelig for alle service providere. Dette 

til trods for, at Fibia under pkt. 5.1 skriver følgende:  

 

”Give adgang (inkl. varsling) til bestemte oplysninger om in-

frastruktur samt offentliggøre standard-tilbud”  

 

Dette strider således direkte med Fibias øvrige tilsagn, som kræver, at tje-

nesteudbyderne skal underskrive en NDA for at få adgang til Rammeaf-

talen, jf. pkt. 5.1.1.  

 

Nuuday skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at det er et grund-

læggende krav, at standardaftalerne, herunder Fibias Rammeaftale, stil-

les til rådighed i en form, som gør det muligt for tjenesteudbyderne at af-

dække og verificere, at der er tale om ensartede vilkår for alle service 

providere, som aftager netadgangsprodukter fra Fibia. Dette bliver ikke 

muligt i den form, som Fibias tilsagn har for nuværende.  

 

Nuuday bemærker, at alle øvrige selskaber, som har afgivet tilsagn, har 

påtaget sig en forpligtelse til at gøre standardaftalerne tilgængelig på en 

platform, som alle service providere har adgang til.  

 

Udover at sikre transparens omkring standardaftalerne, så er det vigtigt 

ift. at sikre ikke-diskrimination, at også non-standard aftaler gøres til-

gængelige på en lettilgængelig og offentlig måde. Nuuday bemærker 

blandt andet, at Fibia slet ikke synes at omtale dette forhold. Tjenesteud-

byderne har ingen mulighed for at få kendskab til non-standard vilkår, 

som skal stilles til rådighed for alle på en ikke-diskriminerende måde, hvis 

ikke tjenesteudbyderne bliver oplyst herom, eller selv kan tilgå disse op-

lysninger på en offentlig tilgængelig platform.  

 

Eftersom Fibia, Norlys og Ewii allerede inden afgivelse af tilsagn har åbnet 

deres net for udvalgte tjenesteudbydere, og Nuuday forudsætter, at sel-

skaberne fortsat er bundet af disse kommercielle aftaler efter tilsagnets 

ikrafttræden, er det afgørende, at Nuuday har mulighed for at se, om an-

dre tjenesteudbydere har opnået bedre vilkår end Nuuday, så Nuuday 

har mulighed for at opnå samme vilkår - og omvendt. Dette sikres bedst 

ved at have et krav i tilsagnene om, at non-standard vilkår tilsvarende 

gøres tilgængelige på en offentlig platform.  

 



 

 

16 Derudover indeholder hverken Fibia, Ewii eller Norlys’ tilsagn nogen be-

stemmelse om med hvilken frist non-standard-aftalerne skal offentliggø-

res, hvilket ellers anses for vigtigt ift. fx at sikre, at alle tjenesteudbydere 

har mulighed for at levere samme services på samme vilkår og til samme 

tidspunkt.  

 

Der fremgår desuden følgende af Fibias tilsagn pkt. 2:  

 

”Fibias Tilsagn er beskrevet overordnet for de enkelte un-

derpunkter i de følgende afsnit. Der er desuden angivet en 

reference til de afsnit i Fibias Rammeaftale, hvor vilkårene 

er yderligere beskrevet.” 

 

Da navnlig Fibia i deres tilsagn i høj grad henviser til Rammeaftalen for en 

detaljeret læsning for forståelse af tilsagnene, finder Nuuday det nødven-

digt i tilsagnene at få præciseret, hvilken ”regulering” der har forrang i til-

fælde af uoverensstemmelser mellem ordlyden i tilsagnene og Rammeaf-

talen. Nuuday skal derfor opfordre til, at dette klarlægges i Fibias tilsagn.  

 

 

--o0o-- 
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