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Høringssvar til Erhvervsstyrelsens markedstest af tilbud om tilsagn på engrosmarkederne for 
netadgang til lav- og højkapacitet (Marked 3LC og marked 3HC) 
 
 
Erhvervsstyrelsen har ved e-mail den 21. januar 2021 anmodet om bemærkninger til styrelsens 
markedstest af tilbud om tilsagn på engrosmarkederne for netadgang til lav- og højkapacitet (Marked 
3LC og marked 3HC). 
 
Erhvervsstyrelsen har modtaget tilbud om tilsagn fra EWII, Fibia, Norlys og TDC. 

Generelle bemærkninger 

Med den seneste ændring af teleloven, som implementerer direktivet kodeks for elektronisk 
kommunikation, er det i medfør af telelovens § 47 d, stk. 1, blevet muligt for en udbyder med stærk 
markedsposition at afgive tilsagn om konkurrencefremmende tiltag, i stedet for at blive pålagt 
forpligtelser i medfør af en traditionel markedsafgørelse.  

Det fremgår af lovbemærkningerne, at ”Erhvervsstyrelsen kan lempe eller deregulere forpligtelser pålagt 
udbydere med en stærk markedsposition, hvis den relevante udbyder afgiver tilsagn om 
konkurrencefremmende tiltag”. [Telias understregning]. 

Telia kan støtte anvendelsen af tilsagn, som kan give større fleksibilitet for både netejere og 
tjenesteudbydere end traditionelle markedsafgørelser. Det er dog essentielt, at tilsagnene er 
konkurrencefremmende, og at de alternative selskaber gives samme muligheder for at kunne levere 
bredbåndsprodukter til slutbrugerne i konkurrence med SMP-udbyderne, som disse ville have fået ved 
anvendelse af traditionelle markedsafgørelser.  

Fælles for alle tilsagnene 

Engrospriserne  

Mens Telia finder det positivt, at Erhvervsstyrelsen har iværksat en længe ventet reguleret åbning af 
fiberselskabernes bredbåndsnet i Danmark for at sikre konkurrencen på bredbåndsmarkedet, finder 
Telia det problematisk, at engrospriserne i selskabernes tilsagn ligger betydeligt over de kommercielt 
indgåede priser og den hidtidige prisudvikling på markedet, man har set over de seneste år. 
 
Internationale målinger viser, at Danmark er blandt de førende lande på det digitale område, og senest 
viser et nyt studie fra en britisk markedsanalytiker, at Danmark indtager topplacering over OECD-lande 
med en hurtig internetforbindelse.1 En væsentlig forudsætning for en fortsat digitalisering af forbrugere 
og virksomheder er, at der på de forskellige delmarkeder i Danmark skabes en sund konkurrence, som 

 
1 https://www.comparethemarket.com/broadband/content/global-broadband-index/ 

http://www.telia.dk/
https://www.comparethemarket.com/broadband/content/global-broadband-index/
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vil tilskynde teleselskaberne til konstant at forbedre deres produkter og tjenester og sælge dem til 
rimelige og konkurrencedygtige priser.  
 
Såfremt priserne i tilsagnene bliver dikterende for markedet, kan det betyde, at trods betydelige 
investeringer i fiberinfrastrukturen vil engrosoptaget fra andre tjenesteudbydere blive lavt, som følge af at 
tjenesteudbyderne ikke vil være i stand til at levere bredbåndstjenester til attraktive priser for kunderne. 
Der er dermed risiko for, at infrastrukturen ikke vil blive udnyttet fuldt ud, at optagelsen af digitale tjenester 
ikke vil nå sit fulde potentiale, og at den digitale transformation af hjem og virksomheder vil blive bremset, 
da der ikke vil være konkurrence om at tilbyde attraktive produkter og priser til kunderne.  
 
På et marked, hvor investeringslysten ikke fejler noget2, finder Telia, at prisniveauerne i tilsagnene ikke 
rammer den rette balance. Det er Telias opfattelse, at tilsagnene skal tage udgangspunkt i de allerede 
kommercielt indgåede priser, da disse har vist sig at ramme den rette balance mellem at sikre 
investeringsincitamenter samt en sund konkurrence på det danske bredbåndsmarked.  
 
Telia finder det problematisk, at selskabernes prismodeller for fiber og coax mangler en mekanisme for 
prisfald på de forskellige hastigheder, som afspejler den trend, der historisk har været på 
bredbåndsmarkedet, hvor hastighederne er steget til samme omkostning for slutbrugeren som følge af 
den teknologiske udvikling.  

Telias uddybende bemærkninger til de enkelte netejeres tilsagn om priser fremgår nedenfor.  

Prisklemme 

Telia finder det positivt, at selskaberne har givet tilsagn om ikke at iværksætte prisklemmer, idet 
selskaberne i kraft af deres dominerende stilling, kan have incitament til og har reel mulighed for at 
fastsætte engros- og detailpriserne, således at de kan udelukke konkurrenterne fra markedet. Idet det 
med selskabernes udspil til engrospriser, må forventes, at marginerne vil blive presset på det danske 
bredbåndsmarked, hvor detailpriserne de seneste år især på de højeste bredbåndshastigheder har 
været faldende, er det essentielt med et effektivt prisklemmetilsyn.  

Det er derfor Telias opfattelse, at forbuddet mod at iværksætte prisklemmer skal omfatter alle 
selskabernes markedsførte priser på detailprodukter produceret på platforme omfattet af tilsagnene og 
ikke kun udvalgte flagskibsprodukter. I det omfang selskabernes prisklemmetilsyn ikke vil omfatte alle 
markedsførte detailbredbåndsprodukter, skal tilsynet omfatte et tilstrækkelig antal flagskibsprodukter, 
således at ikke vil være muligt, at iværksætte prisklemmer på andre produkter i stedet.  

SPM-udbyderens tilsagn om ikke at iværksætte prisklemmer skal endvidere omfatte bredbåndsprodukter 
solgt til private, erhverv og organiserede kunder samt tillægstjenester.  
 
Iværksætter SPM-udbyderen prisklemmer, skal SMP-udbyderen straks hæve priserne i sit detailudbud 
eller sænke engrospriserne, således at der ikke længere eksisterer en prisklemme.  
 
For så vidt angår muligheden for audit, kan dette være omkostningstungt, hvilket kan få de alternative 
selskaber, herunder Telia, til at afholde sig fra at anmode herom. Det vil derfor være rimeligt, at såfremt 

 
2 Trods de kommercielle engrospriser i markedet har både EWII, Norlys og Fibia annonceret, at de forventer at 
dække samtlige eller næsten samtlige husstande med fiber i eget forsyningsområde inden udgangen af 2023-2024, 
og TDC meddelte i 2019, at selskabet vil rulle fiber ud til 1 million husstande inden for den næste årrække. 



 
 
  

 Page 

      3 (20) 
  Version  

  0.1  

Creator    

Laila Sylvesta Jensen   
 

 

 
 

det måtte vise sig, at netejeren har iværksat en prisklemme i strid med tilsagnet, skal netejeren afholde 
omkostningerne til audit. SPM-udbyderen skal endvidere altid afholde egne interne omkostninger.  
 
Endvidere skal en revisor gives adgang til alle de underliggende omkostninger, herunder 
detailomkostninger, samt gives indblik i hvordan disse er opgjort. I modsat fald vil det give netejeren 
mulighed for at omgå prisklemmetilsynet. 
 
Det er Telias forståelse, at muligheden for audit ikke vil afskære de alternative selskaber fra at kunne 
indbringe prisklemmesager for Erhvervsstyrelsen, herunder sager som ikke er omfattet af tilsagnene, fx 
below-the-line tilbud, idet styrelsen fører et generelt tilsyn med, at selskaberne ikke iværksætter 
konkurrencebegrænsende prisklemmer.  

Telia finder endvidere, at det vil skabe større gennemsigtighed for de alternative selskaber, hvis 
netejerne anvender den samme prisklemmetest, så de alternative selskaber ikke skal sætte sig ind i flere 
forskellige prisklemmemodeller, herunder beregningsmetoder. Det foreslås, at Erhvervsstyrelsen 
opstiller retningslinjerne herfor, som efterfølgende kan implementeres og efterleves af selskaberne.  

Nedenfor fremgår Telias bemærkninger til de enkelte selskabers tilsagn.  

Bemærkninger til TDC’s tilbud om tilsagn (M 3LC og 3HC) 

II Tilsagn på tværs af høj- og lavkapacitetsmarkedet 

A. Tilsagn om ikke-diskrimination 

3. Generelt om ikke-diskrimination 

Det fremgår af TDC’s tilsagn, at selskabet forpligter sig til at sikre ikke-diskrimination baseret på 
Equivalence of Output (EoO). TDC har oplyst (side 5), at selskabet vil: 

• ”Stille de samme oplysninger og information til rådighed inden for samme tidsrammer” 
  
I forbindelse med lancering af nye eller væsentlige ændrede engrosprodukter, kan der være 
behov for, at tjenesteudbyderen skal forberede sit detailudbud, herunder ændre eller udvikle 
eksisterende it-systemer. I den forbindelse har Telia tidligere oplevet, at kodeeksempler er blevet 
sendt til Telia meget sent i processen, og at det derfor ikke har været muligt/svært for Telia at 
lancere nye detailprodukter på lige fod med TDC’s detailforretning. Det bemærkes, at de 
nuværende vilkår i TDC’s standardtilbud ikke har været tilstrækkelige til at sikre, at selskabernes 
stilles lige.  
  
Det er Telias opfattelse, at TDC NET skal stille oplysninger, fx om nye eller væsentlige ændrede 
engrosprodukter, til rådighed for tjenesteudbyderne i rimelig tid, således at disse har mulighed 
for at forberede deres udbud, baseret på de pågældende engrosprodukter på lige vilkår med 
TDC’s detailforretning. Se også Telias bemærkninger under punktet om transparens.  
 
3.1.1 Projekt om EoI 
 
Det fremgår af tilsagnet (side 5), at TDC, som følge af selskabets spaltning inden for en årrække, 
vil have Equivalence of Input (EoI). For at sikre dette vil TDC NET bygge nye it-systemer, 
således at Nuuday og andre SP-kunder vil skulle benytte de samme bestillingssystemer mv.  
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Telia finder det positivt, at TDC NET vil arbejde henimod EoI, da det vil skabe større sikkerhed for, at 
selskabernes stilles lige. TDC har på et møde med Telia oplyst, at det ikke kan afvises, at overgangen vil 
føre til ændrede grænseflader for SP-kunderne.  

Ændring af it-integration mod TDC NET vil kunne være meget omkostningstungt og ressourcekrævende 
for tjenesteudbyderne. Tilsagnet skal derfor indeholde en forpligtelse for TDC til i forbindelse med 
udvikling af nye it-systemer at skulle sikre, at systemerne understøtter SP-kundernes eksisterende 
grænseflader. Såfremt TDC NET’s udvikling af nye it-systemer måtte medføre ændringer i SP-kundernes 
grænseflader, skal TDC sikre rimelige migreringsvilkår, herunder en varslingsperiode på minimum 12 
måneder.  

3.1.2 Hvad indebærer EoO? 

Det fremgår af TDC’s tilsagn (side 6), at princippet om EoO indebærer, at ”TDC NET må således ikke 
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 coax-produkt, som TDC NET i dag stiller til rådighed for Nuuday adskiller sig teknisk fra det coax-
produkt, som de andre tjenesteudbydere gives adgang til, hvilket bl.a. har medført, at 
afregningsmodellen for Nuuday og andre tjenesteudbydere ikke er ens.3 Hertil kommer, at TDC NET 
efter Telias forståelse ønsker at udvikle andre netadgangsprodukter – dvs. produkter som ikke er 
omfattet af tilsagnet – med en anden prissætning til Nuuday. Telia finder det problematisk, hvis TDC 
NET gennem sin produktudvikling og prissætning kan favorisere Nuuday, således at andre selskaber 
ikke har mulighed for at matche Nuudays produktudbud og prissætning på detailmarkedet.  

Der skal derfor føres tilsyn med, at TDC gennem sit produktudbud og prissætning ikke skævvrider 
konkurrencen på markedet. Dette kan gøres ved, at Erhvervsstyrelsen eller en uafhængig 3. part forud 
for TDC’s lancering af nye eller væsentligt ændrede engrosprodukter vurderer, om det er muligt for de 
alternative selskaber at levere tilsvarende detailprodukter med tilsvarende prissætning som TDC’s 
detailforretning.  

B. Tilsagn om transparens  
 
5. Generelt om tilsagn om transparens   
 
Det fremgår af tilsagnet (side 12), at TDC NET forpligter sig til at give adgang til en række oplysninger 
samt at varsle ændringer i eksisterende infrastruktur og etablering af ny infrastruktur. 
 
Tilsagnet skal efter Telias opfattelse indeholde en forpligtelse for TDC NET til at varsle nye eller 
væsentlig ændrede engrosprodukter. 
 
For ovennævnte gælder, at TDC NET skal stille oplysningerne (samt produkter) til rådighed i rimelig tid, 
således at tjenesteudbyderne har mulighed for at forberede deres udbud med henblik på at kunne 
konkurrere på lige vilkår med SPM-udbyderen på detailmarkedet, herunder at kunne producere 

 
3 Det fremgår af Erhvervsstyrelsens evaluering af TDC’s kommercielle coax-model, at idet YouSees forbindelser 
rent teknisk afvandes anderledes end andre tjenesteudbyderes, kan TDC ikke direkte anvende den nuværende 
prismodel, hvor der betales pr. kapacitetsgruppe.  
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tilsvarende detailprodukter og have samme mulighed for at markedsføre sig over for relevante 
slutbrugere. 
 
Telia skal anmode om, at TDC NET fortsat offentliggøre en liste (whitelist) med de adresser, der er 
tilgængelige for engrosadgang for SP-kunder samt planlagte adresser, som vil blive tilsluttet. Lige så 
snart TDC beslutter at åbne et net eller rulle fiber ud, skal oplysningerne tilgå Nuuday og de andre SP-
kunder samtidig og med samme varsel.   
 
6. Standardtilbud  
 
6.2 Proces for udarbejdelse af standardtilbud  
 
Det fremgår af tilsagnet (side 14), at: ”TDC vil i det omfang det er relevant inddrage SP-kunderne i 
forbindelse med væsentlige ændringer af selskabets standardtilbud. Dette kan fx ske i de kvartalsvise 
kundemøder, jf. afsnit 4.2.” 
 
For ikke at skabe stor usikkerhed om det aftalemæssige grundlag for netadgangen, er det vigtigt, at TDC 
ikke ensidigt kan ændre væsentlige vilkår i standardtilbuddet. 
 
Det skal derfor fremgå af tilsagnet, at TDC ikke kan foretage væsentlige ændringer i standardtilbuddet, 
herunder ændringer, der har betydning for netadgangsproduktet funktion eller virkemåde, uden forinden 
at have varslet ændringerne i rimelig tid. Tjenesteudbyderne skal have mulighed for at gøre indsigelser 
mod ændringerne i varslingsperioden. I tilfælde af uenighed udskydes den varslede ændrings 
ikrafttræden, idet parterne er enige om at følge eskalationsprocessen i tilsagnets punkt 8.1.2.  
 
Idet der fortsat udestår usikkerhed om væsentlige vilkår i TDC’s standardtilbud, herunder den tekniske 
udformning af VULA Fiber produktet og dets betydning samt den konkrete prissætning af 
engrosprodukterne, forventer Telia, at de alternative selskaber vil blive hørt, inden ændringerne træder i 
kraft. 
 
C. Øvrige tilsagn  
 
Telia kan tilslutte sig, at evt. opståede problemstillinger i første omgang søges løst af selskaberne selv, 
inden sagen eskaleres til Erhvervsstyrelsen. TDC bedes bekræfte Telias forståelse af, at SP-kunden vil 
være repræsenteret i styregruppen og samarbejdsudvalget, der tager stilling til uoverensstemmelsen.   
 
III Specifikke tilsagn for lav-kapacitetsbredbånd 
 
A. Netadgang 
 
10. Tilsagn om netadgang til kobberprodukt  
 
Det fremgår af tilsagnet (side 18), at ”TDC NET giver tilsagn om at give central, virtuel netadgang til 
kobbernettet, hvilket svarer til den eksisterende netadgang til VULA contended-produkt.” TDC vil 
fremadrettet ikke give adgang til et kobberbaseret BSA produkt.  
 
TDC har på møde med Telia oplyst, at der produktmæssigt ikke vil være forskel på VULA contended og 
det kobberbaseret BSA produkt, som TDC i dag også giver adgang til. VULA contended-produktet giver 
dog flere frihedsgrader.  
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TDC bedes bekræfte, at Telias forståelse af ovenstående er korrekt.  
 
Såfremt ovenstående måtte få betydning for den måde, hvorpå tjenesteudbyderne i dag aftager 
kobberprodukter fra TDC, skal TDC give tilsagn om enten at opretholde den eksisterende kobber BSA 
adgang eller sikre en hensigtsmæssig transparent migration uden ekstraomkostninger for 
tjenesteudbyderne.   
 
Det fremgår endvidere af tilsagnet (side 18), at ”Udvekslingen af bitstrøm til og fra slutkunden sker 
decentralt på de adresser, der aktuelt anvendes som POI2. På baggrund af den minimale efterspørgsel, 
tilbydes den nuværende POI1 og POI0 adgang ikke længere.” 
 
TDC bedes bekræfte, at ovenstående indebærer, at Nuuday lige som andre tjenesteudbydere vil skulle 
betale for POI2 adgang. Som nævnt ovenfor er det vigtigt, at andre tjenesteudbydere kan tilbyde 
tilsvarende detailprodukter med tilsvarende prissætning som de af SMP-udbyderens udbudte, og at TDC 
NET ikke gennem sit udbud af engrosprodukter kan omgå ikke-diskriminationsforpligtelsen.  
 
10.4 Produktudvikling og -ændringer   
 
Det fremgår af tilsagnet (side 19), at ”TDC NET vil løbende udvikle og ændre VULA-produktet med 
tilhørende ydelser under hensyn til den tekniske udvikling og markedets behov.” 

I forbindelse med den kommercielle adgang til TDC’s coax-net har TDC NET desværre ikke været 
tilstrækkelig lydhør over for de alternative selskabers ønsker, fx til nye produkter, hvilket 
Erhvervsstyrelsen også har anerkendt i sin evaluering af TDC’s coax-model. Således har Telia gennem 
flere år haft ønske om udvikling af et coax Lag 2 produkt, som vil give tjenesteudbyderne større 
mulighed for innovation. Til trods for at TDC på branchemøde den 11. november 2019 har annonceret, 
at migrering til et lag 2 produkt vil kunne finde sted 2020-2021, er produktet endnu ikke er blevet udviklet 
af TDC. 

Det er derfor vigtigt, at tilsagnet sikrer, at TDC ikke kan forhale udviklingen af nye rimelige tjenester til 
SP-kunderne. TDC NET skal derfor i forbindelse med udvikling af nye produkter eller tjenester udarbejde 
en rimelig tidsplan, som TDC skal sikre overholdelse af. Der skal være mulighed for 
incitamentsfremmende bod eller kompensation. 
 
TDC bør endvidere fortsat forpligtes til at tilbyde rød ordre på kommercielle vilkår, da der kan være 
erhvervskunder, der ønsker at betale herfor.  
 
10.5 Migrering og udbyderskifte  
 
Det fremgår af tilsagnet (side 19), at: ”TDC NET tilbyder tilsvarende koordinering i de tilfælde, hvor 
detailkunden ønsker at skifte udbyder og hvor udbyderne igennem en fælles aftale anmoder TDC NET 
om at foretage en sådan koordinering.”     
 
Telia forstår ovenstående således, at TDC NET alene tilbyder migrering på tværs af teknologier, såfremt 
anmodningen er igennem en brancheaftale om udbyderskifte (SBBU). Som bekendt er det endnu ikke 
lykkedes branchen af indgå en ny brancheaftale herom.  
 
Telia finder det dog problematisk, at TDC NET kun har it-understøttelse af udbyderskift inden for DSL og 
ikke på tværs af teknologier og/eller udbydere (andre fiberudbydere) – TDC har ikke haft incitament til at 
støtte dette. Ved at øge barrieren på udbyderskift forsvarer TDC deres base 
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10.8 Nedlukning af kobberplatformen   
 
Det fremgår af tilsagnet (side 20), at: ”I forbindelse med nedlukning af kobberforbindelser/-platform giver 
TDC NET tilsagn om, at TDC NET kan lukke for nye ordrer (”nysalg”) i et område eller et sæt af adresser 
med 1 måneds varsel. “ 
 
Et varsel på en måned er ikke tilstrækkelig til, at Telia kan nå at tilpasse egne interne 
værktøjer/systemer, således at der i forbindelse med opslag gives korrekt svar på, om der kan etableres 
kobber på den pågældende adresse. TDC skal derfor som minimum varsle SP-kunderne tre måneder før 
TDC NET lukker for nye ordrer.  
 
Det fremgår endvidere af TDC’s tilsagn (side 20), at ”TDC NET giver derudover tilsagn om at varsle 
lukning af et område med aktive kobberlinjer med mindst 6 måneders varsel.”  
 
TDC’s lukning af kobbernettet kan få stor betydning for tjenesteudbydere, som både aftager BSA 
produkter og PSTN produkter fra TDC. Baseret på Telias tidligere erfaringer med at migrere kunder fra 
en platform til en anden, finder Telia, at TDC NET skal varsle lukning af kobbernet med minimum 12 
måneder og evt. længere afhængig af, hvor mange slutkundeadresser, der vil blive berørt af lukningen. 
Endvidere skal TDC tilbyde rimelige migreringsvilkår, som bl.a. indebærer, at tjenesteudbyderne ikke 
skal være forpligtet til at migrere til et netadgangsprodukt med en højere kapacitet med højere 
omkostninger til følge.  
 
IV. Specifikke tilsagn for højkapacitetsbredbånd  
 
A. Netadgang  

  

11. Tilsagn om netadgang til fiberprodukt  
 
11.1 Adgang til central, virtuel netadgang til højkapacitetsbredbånd på fibernet på et fast sted for så vidt 
angår masseforhandlede produkter  
 
Det fremgår af tilsagnet (side 20), at: ”TDC NET giver tilsagn om at give central, virtuel netadgang til 
fibernettet, Fiber VULA.”   
 
TDC har på møde med Telia oplyst, at Fiber VULA er det samme produkt som Fiber BSA, og at der 
alene er tale om et navneskifte. 
 
TDC bedes bekræfte, at Fiber VULA produktet ikke vil ændre på den måde, hvorpå selskaberne i dag 
aftager fiber fra TDC, og at der ikke vil være yderligere omkostningselementer forbundet med at aftage 
produktet. Såfremt der måtte være tale om en ændring af produktet, kan Telia ikke vurdere betydningen 
heraf, før der foreligger en produktbeskrivelse.  
 
Idet TDC vil opretholde eksisterende rå fiber-forbindelser, der allerede er bestilt og leveret inden den 
[dag.måned. 2021], er det vigtigt, at prisen for rå fiber følger prissætningen på VULA fiber, således at det 
ikke bliver muligt at skævvride konkurrencen.  
 
11.2 Overordnet produktspecifikation   
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Det fremgår endvidere af tilsagnet (side 21), at: ”TDC NET tilbyder at opretholde eksisterende Rå Fiber 
forbindelser bestilt og leveret inden [dag.måned. 2021], men tilbyder herefter ikke etablering af nye Rå 
Fiber forbindelser.”    
 
Telia finder det bekymrende, hvis TDC fremadrettet ikke vil være forpligtet til at sikre adgang til rå fiber, 
idet produktet har en disciplinerende effekt og fungerer som pris-anker.  
 
Et eksempel herpå er, at Global Connect i 2019 tilbød et alternativt bredbåndsprodukt til 
tjenesteudbydere baseret på TDC’s rå fiber i Dong og Non-Dong området. Global Connects priser var 
10-15% lavere end TDC’s priser på fiber BSA. Konkurrencepresset fra Global Connect fik TDC til at 
sænke sine bredbåndspriser ned til det, som Global Connect havde tænkt sig at tage. 
 
Fjernes adgangen til rå fiber vil det være muligt for TDC at afskærme markedet for konkurrenter til skade 
for konkurrencen på både kort og lang sigt i strid med formålet med den sektorspecifikke 
konkurrenceregulering.   
 
På baggrund af ovenstående finder Telia, at TDC’s tilsagn skal omfatte adgang til rå fiber, da produktet 
vil være med til at understøtte konkurrencen på bredbåndsmarkedet til gavn for tjenesteudbydere og 
slutbrugere.  
 
11.3 Principper for udvælgelse af områder for fiberudrulning   
 
Det fremgår af tilsagnet (side 22), at TDC kan indgå partnerskab med SP-kunder om fiberudrulning, og 
at: ”SP-kunden har med partnerskabet adgang til oplysninger om fiberetableringen før øvrige SP-kunder 
i perioden frem til områdets adresser optages på whitelist.”   
 
Det er Telias forståelse, at de fiberforbindelser, der indgås parternskab om, vil være omfattet af TDC’s 
netadgangsforpligtelse. Idet partnerskaber kan indgås med Nuuday, skal TDC give tilsagn om, at 
information om fiberudrulning gives med det samme, det er blevet besluttet, og i tilstrækkelig god tid til at 
andre SP-kunder har samme mulighed som Nuuday for at udvikle slutbrugerprodukter baseret på 
fiberproduktet samt at forberede udbud heraf, herunder markedsføring, til berørte kunder i området.  
 
12. Tilsagn om netadgang til Coax-produkt  
 
12.1 Adgang til central, virtuel netadgang til højkapacitetsbredbånd på Coax-net på et fast sted for så 
vidt angår masseforhandlede produkter  
 
Idet de organiserede kunder udgør en betydelig del af bredbåndskunderne på det danske 
bredbåndsmarked, er det vigtigt, at TDC NET og Nuuday som infrastrukturleverandører arbejder for, at 
flere foreningsejede net får mulighed for at aftage et data-only produkt. Det er vigtigt, at det i aftalerne 
mellem TDC NET/Nuuday og foreningerne fremgår, at en forening har mulighed for at åbne deres net op 
for 3. parts operatører, med mindre foreningen aktivt måtte fravælge dette.  
 
12.2 Overordnet produktspecifikation   
 
Det fremgår af tilsagnet (side 22), at ”Det nuværende BSA-produkt, som er beskrevet i TDC NET’s 
Produkttillæg Coax BSA er udviklet som et Lag 3 produkt baseret på TCP/IP version 4, hvor trafik routes 
mellem slutkunden CPE og POI.” 
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Som bekendt har Telia gennem flere år haft ønske om et Lag 2 produkt. TDC har på branchemøder 
committet sig til at udvikle et sådant produkt. Det er Telias opfattelse, at TDC skal give tilsagn om at stille 
et Lag 2 produkt til rådighed, idet produktet vil give SP-kunderne større muligheder for at differentiere 
sine produkter fra SPM-udbyderens både på privat- og erhvervsmarkedet. Gives der alene adgang til et 
Lag 3 produkt vil det være begrænsende for innovationen og konkurrencen på markedet. 
 

13. Fælles tilsagn for Fiber og Coax   
 
13.2 Produktudvikling og -ændringer   
 
Telia skal henvise til det anførte under punkt 10.4.  
 
13.3 Migrering og udbyderskifte  
 
Telia skal henvise til det anførte under punkt 10.5.  
 
V Prissætning for høj- og lavkapacitetsmarkederne  
 
14.1 Tilsagn om prissætning for kobber  
 
Det fremgår af tilsagnet (side 25), at ”Gennemsnittet udregnes som priser i indeværende år gange sidste 
kalenderårs kundemængder på forskellige produkter (hastigheder).”  
 
Telia finder det positivt, at TDC har valgt at lægge sig under de LRAIC-modellerede priser, som ifølge 
modellen stod til at stige med over 20%. Dette bør få Erhvervsstyrelsen til at tænke sig om en ekstra 
gang i forhold til LRAIC-modellen, når TDC har set sig nødsaget til at regulere sig selv i tilsagnet. Det er 
styrelsens opgave at ende ud med en rimelig udmøntning - ikke TDC NET’s. 
 
Det skal pointeres, at gennemsnitshastigheden til prisudmøntningen bør baseres på ultimo basen og 
ikke på et gennemsnit henover året. Idet udviklingen mod højere hastigheder går meget stærkt, vil et 
gennemsnit baseret på tal, der er et halvt år gamle, have signifikant forskel. 
 
TDC bedes bekræfte Telias forståelse af at uanset det beregnet gennemsnit, vil kobberprisen max. 
kunne stige 5% p.a. i de efterfølgende år.  
 
Det skal fremgå af tilsagnet, at TDC tilbyder samproduktionsrabat på 50%, hvis der samtidig leveres 
PSTN over linjen. Det er vigtigt, at dette fremgår af tilsagnet, idet TDC har fjernet 
samproduktionsrabatten på PSTN.  
 
For at skabe forudsigelighed og stabilitet omkring engrospriserne, finder Telia, at det alene skal være 
muligt at opdatere priserne i opadgående retning med 6 måneders forudgående skriftligt varsel. Det vil 
give selskaberne mulighed for at tilpasse deres forretning, herunder it-systemer og evt. udbud.  
 
14.2 Tilsagn om prissætning for fiber og coax  
 
Det fremgår af tilsagnet (side 26), at: 
 
”TDC NET fastsætter prisen for de forskellige fiber VULA hastighedsvarianter, så prisen for engrospriser 
for fiber VULA fastsættes, så prisen for:  
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1. Fiber VULA 100Mbps ikke overstiger DKK 1.997 p.a. for 2021, plus inflation for de 
efterfølgende år; og  

2. Fiber VULA 1000Mbps downlink/500Mbps uplink ikke overstiger DKK 2.370 p.a.  

           for 2021, plus inflation for de efterfølgende år. ” 
 
Det er Telias forståelse, at der er tale om maksimalpriser, og at de angivne årlige prisstigninger i 
tilsagnet gælder, selv om TDC måtte lægge sig under de angivne prisniveauer i tilsagnet.  
 
Herudover har Telia følgende bemærkninger til TDC’s prismodel:  
 

• Priserne i TDC’s tilsagn er højere end de modellerede LRAIC-priser og væsentlig højere end 
TDC’s nuværende BSA fiberpriser for de pågældende hastigheder. Det er Telias opfattelse, at 
prisen i TDC’s tilsagn, som alene omfatter de områder, hvor TDC er reguleret (Dong-området og 
enkelte andre mindre områder), ligger på et niveau, som ikke vil være konkurrencefremmende, 
men derimod være hæmmende for konkurrencen.  
 

• En prissætning baseret på et gennemsnit mellem Dong og Non-Dong rammer alternative 
udbydere %-vis hårdest, da de alternative udbydere indtil nu har baseret deres optag 
hovedsageligt på Dong området, fordi priserne i Non-Dong ikke var tilnærmelige. 
 

• En gennemsnitspris giver ikke den enkelte SP-udbyder ret meget tryghed, idet netejeren i 
princippet selv kan definere hældningen på priskurven. Eksempelvis således at kurven bliver så 
stejl som muligt, så det vil give lave priser til netejerens legacy base, da den naturligt vil ligge på 
lavere hastigheder end SP-provideren. Omvendt får SP-provideren lov til at slås med høje priser, 
som forbrugeren måske i sidste end vil fravælge, hvilket vil gå stik i mod ønsket om et 
højhastigheds-Danmark på bredbånd. 
 

• Der er ikke maksimalpriser for hastigheder over 1000 Mbit/s, hvilket skaber usikkerhed om den 
fremtidige prissætning.  
 

• Med de nuværende prispunkter i TDC’s tilsagn vil det være gamle hastigheder, der regulerer 
prissætningen på de fremtidige hastigheder, hvilket gør, at prismodellen i tilsagnet allerede er 
forældet. Medianhastigheden for afsatte coax-forbindelser var ifølge Erhvervsstyrelsens 
markedsanalyse i 2019 steget til ca. 122 Mibt/s, mens den tilsvarende var ca.152 Mbit/s for 
fiberforbindelser. Styrelsens seneste prisklemmetilsyn viste, at 1000 Mbit/s produktet var det 
produkt med størst vækst, og TDC introducerer snart et 2,5 Gbit/s produkt.  
 

• Priserne for VULA fiber skal som minimum lægge sig inden for rammerne af LRAIC-modellen4. 
Endvidere skal priserne udmøntes på hastigheder, som vil være fremmende for konkurrencen, 
herunder konkurrencen på de højere hastigheder, således at efterspørgsel efter 
højhastighedsbredbånd stimuleres.  

 
Det er samlet Telias opfattelse, at priserne i TDC’s prismodel ikke vil være konkurrencefremmende, og 
at der er så stor usikkerhed omkring den nuværende og fremtidige prissætning i tilsagnet, at det reelt 
ikke er muligt for Telia at vurdere den tilbudte prismodel.  
 

 
4 Som bekendt har Telia også bekymringer i forhold til resultaterne i LRAIC-modellen. 
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Det ville være hensigtsmæssigt, hvis TDC’s tilsagn – selv om TDC ikke er forpligtet hertil – omfattede 
både regulerede og uregulerede områder, idet det vil give Telia mulighed for at vurdere TDC’s fremtidige 
prissætning på fiber samlet.  
 
Det fremgår af tilsagnet (side 26), at:  
 
”TDC NET fastsætter priser for coax BSA-produkter, så prisen for:  

  

1. Coax BSA 100Mpbs ikke overstiger DKK 1.499 p.a. for 2021, plus inflation for 
de efterfølgende år; og  

2. Coax BSA 1000Mpbs downlink/500 Mbps uplink ikke overstiger DKK 1.997 
for 2021, plus inflation for efterfølgende år.”  

 
Priserne i TDC’s tilsagn ligger betydeligt over priserne i den nuværende kommercielle coax-model. Målt 
mellem 100 Mbit/s og 1.000 Mbit/s er hældningen på kurven 32%, hvilket vil få markant effekt for alle de 
slutbrugere, der i dag aftager højhastighedsbredbånd baseret på coax. De billigere priser på lave 
hastigheder vil være fordelagtige for selskaber, herunder Nuuday, med et lavt hastighedsmix, mens 
prissætningen vil ramme øvrige spillere i markedet hårdt, herunder Telia som konkurrerer på de højere 
hastigheder. Den høje engrospris – og mindre konkurrencemargin – vil bidrage til en uhensigtsmæssig 
ensretning af detailprissætningen på tværs af udbydere i slutbrugermarkedet. 
 
Telia kan konstatere, at ligesom for fiber er der ikke nogen øvre grænse for hastigheder over 1000 
Mbit/s, hvilket skaber usikkerhed omkring, hvordan priserne vil udvikle sig over tid, hvor det må 
forventes, at kapacitetsforbruget vil stige markant. TDC’s prismodel for coax er ikke tilstrækkelig 
specificeret til, at Telia reelt kan tage stilling til modellen. 
 
Det er Telias holdning, at den nuværende kommercielle prismodel på coax skal fastholdes, idet modellen 
fungerer i praksis, og de alternative selskaber har indrettet deres forretningsmodeller efter priserne i 
modellen.  
 
Også her ville det være hensigtsmæssigt, hvis TDC’s tilsagn – selv om TDC ikke er forpligtet hertil – 
omfattede både regulerede og uregulerede områder, idet det vil give Telia mulighed for at vurdere TDC’s 
fremtidige prissætning på coax samlet.  
 
Fælles for fiber og coax 
 
Telia finder, at priserne ligesom for kobber alene skal kunne ændres med 6 måneders forudgående 
skriftligt varsel.  
 
14.3 Prissætning af accessoriske ydelser  
 
Uden angivelse af priser for accessoriske ydelser er det ikke muligt for Telia at beregne de samlede 
engrosomkostninger forbundet med at levere bredbånd baseret på adgang til TDC’s infrastruktur.  
 
Telia antager, at en fastsættelse af ydelserne ud fra ’fair and reasonable’-betragtning bl.a. indebærer, at 
prissætningen skal afspejle de underliggende omkostninger samt sikre stabile og forudsigelige priser. 
 
Ligesom for linjelejen bør det angives i tilsagnet, hvad priserne for de accessoriske ydelser max. kan 
stige med p.a. i de efterfølgende år. Det vil være rimeligt, hvis den maksimale procentvise prisstigning 
pr. år følger linjelejen.  
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Bemærkninger til Norlys’ tilbud om tilsagn (M 3HC) 

1. Baggrund og formål 

Norlys har alene givet tilsagn om adgang til selskabets fibernet, selv om selskabets SMP-udpegning 
både gælder for selskabets fiber- og coax-net. Telia skal i den forbindelse bemærke, at det er vigtigt for 
konkurrencen på markedet, at tjenesteudbydere også gives adgang til Norlys’ coax-net. 

2. Definitioner 

Det fremgår af tilsagnet, at med BSA-adgang menes: ”Adgang via bit stream access til at levere 

standardprodukter på  Netejerens Fibernet, dvs. elektroniske kommunikationstjenester til private 

slutbrugere (herunder til virksomheders indkøb til medarbejderbredbånd og/eller hjemmearbejdspladser) 

som er målrettet mod massemarkedet uden individuel tilpasning, og som kan distribueres via en 

bredbåndsforbindelse, eksempelvis standardiserede bredbåndsprodukter.” 

 

Telia mener, at BSA-adgangen skal kunne anvendes både til private og erhvervskunder i det omfang, 

der er tale om en almindelig BSA-forbindelse uden individuel tilpasning. TDC’s tilsagn indeholder 

således ingen begrænsninger i forhold til at kunne anvende masseproducerede bredbåndsforbindelser til 

erhverv. Det samme bør gælde Norlys. 

 

Det fremgår endvidere af tilsagnet, at salgsbare adresser: ”…omfatter dog ikke ejendomme, hvor en 

anden netejer i forvejen har etableret en stikledning baseret på fiber og/eller coax.” 

 

Telia forstår ikke helt baggrunden for denne begrænsning, idet det er Telias forståelse, at der er tale om  

FTTH-adresser. Telia forudsætter dog, at Norlys’ egne detailafdelinger heller ikke vil få adgang til 

adresserne. 

 

4. Netejerens brug af OpenNet 
 
Det fremgår af tilsagnet, pkt. 4.2, at ”Såvel OpenNet som Norlys' interne processer og organisering kan 

udvikle sig i Gyldighedsperioden. Indholdet i bilag 1 kan derfor justeres og ændres i Gyldighedsperioden, 

som nærmere beskrevet i bilaget.”¨ 

 

Af bilag 1 fremgår det, at ”OpenNet har mulighed for løbende at foretage ændringer i 

ydelsesbeskrivelserne efter en forudgående dialog med Netejer (og øvrige netejere).” 

 

For ikke at skabe usikkerhed om det aftalemæssige grundlag for netadgangen, er det vigtigt, at Norlys 
ikke ensidigt kan ændre væsentlige vilkår i standardtilbuddet. 
 
Det skal derfor fremgå af tilsagnet, at Norlys ikke kan foretage væsentlige ændringer i standardtilbuddet, 
herunder ændringer der har betydning for netadgangsproduktets funktion eller virkemåde, uden forinden 
at have varslet ændringerne i rimelig tid. Tjenesteudbyderne skal have mulighed for at gøre indsigelser 
mod ændringerne i varslingsperioden. I tilfælde af uenighed udskydes den varslede ændrings 
ikrafttræden, idet parterne er enige om at følge eskalationsprocessen i bilag 1, pkt. 7. Partnerne skal dog 
ikke være tvunget til voldgiftsbehandling, men vil ved uenighed også have mulighed for at indbringe 
sagen for Erhvervsstyrelsen.  
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5. Udbygning af fibernet 
 

Det fremgår af tilsagnet, pkt. 5.3.3, at alle nye adresser gøres tilgængelige for service providere med 

BSA-adgang, og at ”dette sker ved, at alle Service Providere med BSA-Adgang til Netejerens Fibernet 

skal have information om nye Salgbare Adresser, med et varsel på minimum 30 dage.” 

 
Et varsel på 30 dage vil ikke give selskaberne mulighed for at forberede deres udbud. Telia mener, at 
oplysning om åbning af adresser skal gives så tidligt som muligt til alle tjenesteudbydere og så snart 
Norlys har besluttet en fiberudrulning.  
 
Telia skal anmode om, at Norlys offentliggøre en liste med de adresser, der er tilgængelige for 
engrosadgang for tjenesteudbydere samt planlagte adresser, der vil blive åbnet op for.  
 
6. Aftale om netadgang 
 
Det fremgår af tilsagnet, pkt. 6.1.1, at ”Netejeren er forpligtet til på rimelige vilkår at tilbyde at indgå aftale 
om BSA-Adgang til Salgbare Adresser i Netejerens Fibernet med Service Providere på en 
Standardiseret Platform.” 
 
Telia finder, at Norlys skal stille et PoI2-produkt til rådighed, som giver de alternative selskaber mulighed 
for at undgå at skulle betale for transport gennem Norlys’ net, som i dag er inkluderet i den ultra høje pris 
for Norlys’ PoI3-produkt, jf. Telias bemærkninger nedenfor til Norlys’ prismodel.  
 
Det fremgår af tilsagnet, pkt. 6.1.3, at ”Norlys påtænker, at Netejeren vil anvende OpenNet som 
Standardiseret Platform, jf. pkt. 4 ovenfor, men er ikke begrænset hertil…. Såfremt Netejeren måtte 
ønske at anvende en anden Standardiseret Platform, er Netejeren forpligtet til at give alle Service 
Providere, der har indgået aftale om at være Service Providere på Fibernettet et rimeligt varsel 
(minimum 6 måneder), med henblik på at give Service Providerne tid til at integrere mod den nye 
Standardiserede Platform.”   
 
Manglen på fælles grænseflader og dataformater gør, at det i dag er forbundet med store omkostninger 
at skulle etablere sig i forskellige fiberselskabers net. Når først tjenesteudbyderen har etableret sig på 
OpenNets platform, vil det være meget omkostningstungt og ressourcekrævende at skulle skifte til en 
anden platform, såfremt skiftet medfører, at grænsefladerne mod tjenesteudbyderen ændres.  
 
Telia finder derfor, at Norlys skal give tilsagn om, at et evt. skifte til anden platform skal understøtte 
tjenesteudbydernes eksisterende grænseflader. Såfremt Norlys’ skift af platform medfører ændringer i 
tjenesteudbydernes grænseflader, vil det ikke være muligt at lave en helt ny platform integration på seks 
måneder. Det er Telias opfattelse, at tjenesteudbyderne skal gives rimelige migreringsvilkår, herunder et 
varsel på minimum 12 måneder, da dette vil give tjenesteudbyderne mulighed for at udvikle egne it-
systemer.  
 
8. Netadgangsvilkår 
 
Det fremgår af tilsagnets pkt. 8.1.2, at: ”Netejeren skal rapportere løbende på SLA'erne til Service 
Providerne.”.   
 
For at skabe transparens omkring, hvorvidt Norlys tilbyder netadgangsprodukter på ikke-diskriminerende 
vilkår, skal Norlys også foretage og rapporter målinger af, om SLA’erne er overholdt. I hvilket omfang 
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SLA’erne er overholdt skal opgøres både i forhold til egne detailafdelinger og i forhold til eksterne service 
providere. 
 
10. Priskontrol 
 
Det fremgår af pkt. 10.1.1.1, at ”Netejeren må maksimalt opkræve en Gennemsnitlig Netleje (som 
defineret nedenfor) på kr. 240 kr. ekskl. moms pr. måned for en Fiber BSA til POI 3 (inklusive evt. intern 
transport mellem Netejerens POI 3-punkter.” 
 
Norlys’ gennemsnitspris omfatter ikke accessoriske ydelser, herunder installationsomkostninger. Til trods 
herfor er prisniveauet højere end den LRAIC-modelleret gennemsnitspris. Hertil kommer, at priserne er 
blevet indeksreguleret med 2% den 1. januar 2021 og derfor allerede inden markedstesten er steget til 
244,80 kr. Priserne vil allerede stige med yderligere 2% den 1. januar 2022. 
 
Det er Telias holdning, at priserne i tilsagnet skal fastsættes uden tillæg af en NGA-risikopræmie. 
Muligheden for at kompensere udbydere, der udruller NGA-infrastruktur kommer fra Kommissionens 
NGA-henstilling, som stammer tilbage fra 2010. Grundet manglende kenskab til NGA-infrastrukturen, 
herunder investeringer, detail- og engrosefterspørgsel, den teknologiske udvikling, vurderede 
Kommissionen, at det kan været forbundet med en øget investeringsrisiko at udrulle NGA-infrastruktur i 
forhold til risikoen ved investering i det bestående kobbernet. 
 
Det danske bredbåndsmarked har ændret sig væsentligt siden 2010, og de usikkerhedsfaktorer, der 
tidligere har gjort sig gældende, eksisterer ikke længere på fibernettet. Fiber er i dag en velkendt og 
udbredt teknologi, og detailkundernes efterspørgsel efter højere båndbredder har gennem de seneste år 
været stigende. Der er tale om en udvikling, som må forventes at ville fortsætte fremadrettet. Samtidig 
udruller infrastrukturejerne i Danmark som udgangspunkt ikke parallel infrastruktur, hvorfor det selskab, 
der først udruller fiber til en given husstand, som udgangspunkt kommer til at sidde på adgangsvejen til 
detailkunden.  
 
For ikke at ødelægge det kommercielle marked generelt og for at sikre, at slutbrugerne opnår maksimal 
nytte af infrastrukturen med valg mellem flere udbydere, mener Telia ikke, at der skal pålægges en NGA-
risikopræmie på fiberinfrastrukturen. Trods det nuværende kommercielle prisniveau i markedet har 
Norlys annonceret, at selskabet forventer at etablere mulighed for højhastighedsinternet til mellem 97 og 
100 pct. af adresserne inden for selskabets ejergeografi.  
 
Det er samlet Telias opfattelse, at prisen i Norlys’ tilsagn ligger på et niveau, som ikke vil være 
konkurrencefremmende. Samtidig med har Norlys alene angivet en gennemsnitspris, hvilket gør det 
umuligt for Telia at vurdere, hvilken pris Telia vil skulle betale for den konkrete netadgang. 
Beregningerne besværliggøres også af, at priser for accessoriske ydelser ikke er angivet i tilsagnet. 
 
Det fremgår af tilsagnet, pkt. 10.1.1.3, at ”Den Maksimale Regulerede Netleje indekseres med 2% årligt 
og tilskrives pr. 1. januar i hvert år.” 
 

Det foreslås i stedet at anvende den officielle fremskrevne nationale inflationsprognose. 
 
Det fremgår af tilsagnet, pkt. 10.1.14, at ”Nye Ydelser indgår ikke i beregningen af den Gennemsnitlige 
Netleje (og er dermed ikke underlagt den Maksimale Regulerede Netleje) hvis de indebærer væsentlige 
nye eller forøgede investeringer der går ud over den almindelige servicering og opdatering af Netejerens 
Fibernet, eksempelvis omfattende eller førtidig opgradering af centralt udstyr, førtidig udskiftning af CPE, 
opgradering af kapacitet m.v.”  
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Selv om nye ydelser måtte indebære væsentlige nye eller forøgede investeringer, der går ud over den 
almindelige servicering og opdatering af Netejerens Fibernet, finder Telia at nye ydelser også skal være 
omfattet af en maksimalprisregulering, herunder en rimelig og fair prisfastsættelse, som afspejler de 
underliggende omkostninger og understøtter konkurrencen på nye fremtidige netadgangsprodukter.   
 
11. Transparens 
  
Det fremgår af tilsagnet, pkt. 11.1.2, at:  
 
”Oplysningerne, Netejeren er forpligtet til at gøre tilgængelige jf. pkt. 10.1 omfatter:  

a. Alle Salgbare Adresser,  
b. Tekniske eller fysiske ændringer af infrastrukturen, jf. pkt. 5 ovenfor vedr. oplysninger om 

Fibernettet” 
 
Tilsagnet skal også indeholde en forpligtelse for Norlys til at varsle nye eller væsentlig ændrede 
engrosprodukter med et varsel på minimum 6 måneder, jf. pkt. 9.1.7. samt stille dem til rådighed i rimelig 
tid, således at tjenesteudbyderne har mulighed for at forberede deres udbud, herunder tilpasse evt. it-
systemer, baseret på de pågældende engrosprodukter på lige vilkår med Norlys’ detailforretninger.  
 
Tilsagnet om transparens skal indeholde en generel forpligtelse for Norlys til at stille alle nødvendige 
oplysninger til rådighed i forbindelse med indgåelse af aftaler om netadgangsprodukter. 
 
13. Ikke-diskrimination 
 
Det fremgår af pkt. 13.2.2, at: ”Netejer påtager sig endvidere, at udbud af Ydelser inden for 
Delmarkedet og formidling af oplysninger sker til Service Providere på samme vilkår (jf. 
nedenfor), til samme priser (jf. nedenfor) og af samme kvalitet” 

 
Hertil skal tilføjes, at udbud af ydelser og formidling af oplysninger skal ske til alle 
tjenesteudbydere samtidig og med samme varsel.  
 
Det er uklart for Telia, hvorvidt Norlys’ interne detailafdelinger aftager samme 
netadgangsprodukter som andre tjenesteudbydere. Såfremt Norlys ønsker at udvikle andre 
netadgangsprodukter – som ikke er omfattet af tilsagnet – til egne detailafdelinger, skal der føres 
tilsyn med, at Norlys gennem sit produktudbud og prissætning ikke skævvrider konkurrencen på 
markedet. Dette kan gøres ved, at Erhvervsstyrelsen eller uafhængig 3. part forud for Norlys’ 
lancering af nye eller væsentligt ændrede netadgangsprodukter vurderer, om det er muligt for de 
alternative selskaber at levere tilsvarende detailprodukter med tilsvarende prissætning som 
Norlys’ detailforretninger.  
 
I forhold til rabatter mv. (pkt. 13.2.4), bør det tilføjes, ”med mindre disse har karakter af ekskluderende 
adfærd.” Rabatter mv. skal offentliggøres.  

Bemærkninger til EWII’s tilbud om tilsagn (M 3HC) 

1. Formålet med dette tilsagn  
 
1.3 EWII Fibernets tilsagn om adgang til fiberinfrastrukturen  
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Det fermgår af tilsagnet (side 3), at såfremt EWII Fibernet vælger at anvende en andet standardiseret 
platform, vil EWII give et varsel på minimum 6 måneder med henblik på at give tjenesteudbyderne tid til 
at integrere mod den nye standardiseret platform.   
 

Det bemærkes, at det kan være meget omkostningstungt og ressourcekrævende at skulle skifte til en 
anden platform, såfremt skiftet medfører, at grænsefladerne mod tjenesteudbyderen ændres.  
 
Telia finder derfor, at EWII Fibernet skal give tilsagn om, at såfremt selskabet vælger at anvende en 
anden platform, skal de sikre, at denne understøtter tjenesteudbydernes eksisterende grænseflader. 
Såfremt EWII Fibernet’s skift af platform medfører ændringer i tjenesteudbydernes grænseflader, vil det 
ikke være muligt at lave en helt ny platform integration på 6 måneder. Det er Telias opfattelse, at 
tjenesteudbyderne skal gives rimelige migreringsvilkår, herunder et varsel på minimum 12 måneder, da 
dette vil give tjenesteudbyderne mulighed for at udvikle egne it-systemer.  
 
I forhold til SLA’er og KPI’er (side 4), finder Telia det positivt, at EWII Fibernet vil foretage løbende 
målinger af de aftalte serviceniveauer, herunder udarbejde og fremsende en kvartalsoversigt over 
efterlevelsen af de aftalte serviceniveauer. Overholdelse af SLA’erne skal opgøres både i forhold til egne 
detailafdelinger og i forhold til eksterne service providere. 
 
1.5 EWII Fibernets tilsagn om transparens  
 
Det fremgår af tilsagnet (side 5), at: ”Hvis standardkontraktdokumenterne ændres, forpligter 
EWII Fibernet sig til at informere tjenesteudbyderne herom således, at alle tjenesteudbydere har 
lige konkurrencemæssige vilkår. Offentliggørelsen vil ske via den til enhver tid anvendte 
standardiseret platform.” 
 
Telia er ikke bekendt med, at der på den nuværende platform gives oplysninger om ændringer i 
vilkår, herunder om lancering af nye netadgangsprodukter. Telia har tidligere oplevet, at Telia  
selv skulle tage kontakt til EWII for at blive tilbudt det samme netadgangsprodukt som 
Fastspeed, efter at have set at Fastspeed havde lanceret 1 Gbit/s bredbånd til en skarp pris. Da 
der kan være tale om ændringer af væsentlig betydning for tjenesteudbyderne, er det ikke 
tilstrækkeligt, at informationerne lægges på platformen. Kunderne skal også gives besked om, at 
information er lagt på platformen. 
 
Det fremgår endvidere af tilsagnet, at EWII Fibernet i forbindelse med udfasning af et produkt, 
service eller tjenesteydelse giver EWII Fibernet: ”længst muligt og mindst 6 måneders varsel om 
en udfasning til tjenesteudbyderne.” Idet udfasning af et produkt kan medføre, at Telia vil skulle 
migrere kunder over på en anden platform/tjeneste, finder Telia, at EWII Fibernet skal give et 
varsel på minimum 12 måneder.  
 
Det fremgår også af tilsagnet, at ”EWII Fibernet tilbyder ikke kompensation ved manglende 
overholdelse af vilkårene i standarddokumenterne, hvorfor EWII Fibernet forpligter…” 
 
De alternative selskaber vil kun i begrænset omfang have mulighed for at gøre traditionelle 
mislighedsbeføjelser gældende over for EWII, fx som at ophæve aftalen, idet de alternative 
selskaber som følge af EWII’s dominerende markedsposition i eget forsyningsområde kun i 
begrænset omfang, vil have mulighed for at gå til et andet selskab. Da der ikke er tale om 
ligeværdige parter, finder Telia, at det er essentielt, at EWII gives incitament til at opfylde 
vilkårene i standarddokumenterne, og at de alternative selskaber kan håndhæve aftalen over for 
EWII i tilfælde af fx mangelfuld eller forsinket levering. En eskaleringsproces uden konsekvenser 
for EWII vurderes ikke at være tilstrækkelig incitamentsfremmende. 
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1.6 EWII Fibernets tilsagn om ikke-diskrimination  
 

Det fremgår af tilsagnet (side 6), at: ”EWII Fibernet giver tilsagn om ikke-diskrimination ved at:  
  

• Tilbyde tilsvarende vilkår og priser ved tilsvarende forhold for alle tjenesteudbydere, herunder EWII 

Bredbånd.  

• Sikre vandtætte skotter mellem EWII Fibernet og EWII Bredbånd” 
 

Hertil skal tilføjes, at udbud af ydelser og formidling af oplysninger skal ske til alle 
tjenesteudbydere samtidig og med samme varsel.  
 
Sætningen: ”Hertil samme produkter, vilkår, serviceaftaler, standardkontrakt, IT-setup mm. for 
alle tjenesteudbydere og kun indgår aftaler, der ikke diskriminerer en eller flere 
tjenesteudbyderne”, er uklar.  
 
I forhold til rabatter mv. bør det tilføjes, ”med mindre disse har karakter af ekskluderende adfærd.” 
Rabatter mv. skal offentliggøres. 

 

1.7 EWII Fibernets tilsagn om rimelige engrospriser  

 

Det fremgår af tilsagnet (side 7), at ”EWII Fibernet forpligter sig til at give alle tjenesteudbydere på 
fiberinfrastrukturen adgang til en prisliste for private slutbrugere samt en prisliste for organiserede 
slutbrugere, som har indgået en etablerings- og driftsaftale med EWII Fibernet.” 

 

Telia forstår ovenstående således, at tjenesteudbyderne vil få en prisliste for hhv. almindelige 
slutbrugere og organiserede slutbrugere tilsluttet EWII’s fibernet. Telia formoder, at priserne til 
organiserede kunder vil værre lavere end priserne til almindelige slutbrugere og lave nok til at kunne 
matche den rabat, som foreningens beboere ofte får, som følge af at de over huslejen allerede betaler 
for driften af infrastrukturen.  

 

I stedet for at justere den maksimale gennemsnitspris for inflation med 2 procent årligt, foreslås det at 
anvende den officielle fremskrevne nationale inflationsprognose. 

 

EWII har angivet en gennemsnitlig maksimalpris for hastigheder til og med 1000/1000 Mbit/s, som er den 
maksimale hastighed, som tilbydes i dag af EWII Fibernet. EWII har angivet en gennemsnitspris på 
2.560 kr. ekskl. moms per forbindelse per slutbruger. 

 

Det er Telias opfattelse, at EWII’s prismodel ikke vil være konkurrencefremmende, idet:  

 

• Gennemsnitsprisen i EWII’s tilsagn er betydelig højere end prisniveauet i de kommercielle aftaler 
om netadgang, som EWII har indgået med andre tjenesteudbydere. Med det anførte prisniveau 
er det muligt at lave en stejl hældning, som vil favorisere EWII, som på selskabets hjemmeside 
har oplyst, at 200 Mbit/s er den mest solgte hastighed hos EWII. Med en gennemsnitspris vil 
EWII få frie hænder til at kunne udmønte priserne således, at de vil favorisere EWII’s 
detailforretning, mens andre tjenesteudbydere potentielt vil kunne blive stillet dårligere i 
konkurrencen. 

 

• EWII’s metode til beregning af den gennemsnitlige maksimalpris baseret på den årlige samlede 
engrosomsætning vil kunne medføre, at engrospriserne stiger som følge af, at tjenesteudbydere 
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fx betaler minimums commitment til EWII. Omsætningen på de samme antal slutbrugere vil 
derved blive højere. For at sikre, at EWII i deres beregning ikke medtager elementer, som vil 
skulle bogføres et andet sted, finder Telia, at en uafhængig revisor skal føre tilsyn med 
korrektheden af EWII’s beregninger.  

 

• Prismodellen giver ikke mulighed for, at engrospriserne vil kunne falde over tid til trods for, at 
hastighederne er steget til samme omkostning for slutbrugeren som følge af øget penetration på 
nettene, stordriftsfordele og den teknologiske udvikling. 
 

• EWII har kun angivet en gennemsnitspris, hvorfor det ikke er muligt for Telia at vurdere, hvilken 
pris Telia vil skulle betale for den konkrete netadgang og dermed at tage stilling til modellen. 
Beregningerne besværliggøres yderligere af, at priser for accessoriske ydelser ikke er angivet i 
tilsagnet. 

 
Det er samlet Telias opfattelse, at prissætningen i EWII’s tilsagn ligger på et niveau, som ikke vil være 
konkurrencefremmende. Tilsagnet skal i stedet tage udgangspunkt i de allerede kommercielt indgåede 
priser.  

Bemærkninger til Fibias tilbud om tilsagn (M 3HC) 

3. Netadgang  

Det fremgår af tilsagnet (side 3), at: ”PoI3 er for udveksling af trafik på centralt placerede lokationer (2 i 
København og 2 i Århus) […] Samtidig introduceres betaling for trafikken mod PoI3’erne. Denne kan 
undgås ved bestilling af PoI2’er. Der findes 50 PoI2 lokationer spredt over Fibias dækningsområde. 
Engroskundens fiber forbindes i ”meet me” brønde tæt ved PoI’erne, og via intern kabling for PoI3’er på 
andre selskabers lokationer” 

Telia støtter en PoI2 adgang, som giver tjenesteudbyderne mulighed for at etablere opsamlingsnet og 
udgå at skulle betale PoI3-afgift. Idet det potentielle kundegrundlag for det enkelte indkoblingspunkt 
vurderes at være for lavt til, at det vil være økonomisk attraktivt at etablere sig i PoI2-punkterne, virker 
Fibias PoI2-koncept som et unødigt fordyrende led. Til sammenligning dækker Fibias fiberinfrastruktur 
ifølge Erhvervsstyrelsens markedsanalyse 51,8 pct. af det geografiske delmarked Cerius, som omfatter 
lidt mindre end 400.000 husstand5, mens TDC’s coax-net har 38 kapacitetsgrupper fordelt på 21 PoI2-
punkter, som dækker ca.1.6 million husstande med adgang til ca. 1 million husstande. I forhold til TDC’s 
kobbernet er det muligt at dække slutbrugerne fra 64 punkter omfattende 2,6 millioner hustande. 

Telia er ikke enig med Fibia i, at det vil være rentabelt at etablere sig i et PoI2-punkt, hvis der opnås 150 
kunder pr. punkt, idet Fibia ikke har medregnet tjenesteudbyderens egne omkostninger til etablering af 
fiber frem til opsamlingspunktet.   

Telia finder derfor, at Fibia skal tilbyde et netadgangsprodukt, der giver mulighed for opsamling på et 
færre antal PoI’er (dække 30.000-50.000 slutbrugere). 

3.6 Give adgang på rimelige vilkår og betingelser   

 
5 Fibia har på et møde med Telia oplyst, at selskabets 50 PoI2-punkter også dækker områder uden for selskabets 
forsyningsområde, men at de fleste punkter ligger Fibias i SPM-område.  
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Det fremgår af tilsagnet (side 4), at aftalen med Fibia om netadgang indeholder en minimumsforpligtelse 
til køb for hhv. 250.000 kr., 750.000 kr. og 1.250.000 kr. i år 1, 2 og 3. 

Idet der allerede vil være betydelige omkostninger forbundet med at etablere sig på Fibias net, mener 
Telia ikke, at det vil være rimeligt at pålægge tjenesteudbyderne en minimumskøbsforpligtelse, som for 
Telias vedkommende vil kunne udgøre en barriere for engrosadgangen. Det er Telias opfattelse, at de 
høje etableringsomkostninger i sig selv vil være et tilstrækkeligt værn mod useriøse kundehenvendelser. 
Hertil kommer, at infrastrukturejerens konkurrerende udbud kan være med til at begrænse 
tjenesteudbyderens kundeoptag.  

4. Priskontrol 

Fibia har i sit tilsagn angivet, at for det område, hvor selskabet er udpeget som SMP-udbyder, vil 
selskabet følge de LRAIC-modellerede priser for Fibias fibernet. Prisniveauerne i Fibias LRAIC-model 
ligger dog betydeligt højere end prisniveauerne i både Norlys’ og TDC’s LRAIC-model og markant højere 
end de nuværende priser i Fibias wholesale aftale, hvilket Telia finder meget overraskende.  

På baggrund af et møde afholdt med Fibia, er det Telias forståelse, at Fibia ikke har til hensigt at basere 
selskabets prissætning på prisniveauerne i LRAIC-modellen, og at Fibia først fra den 1. januar 2023 vil 
kunne hæve priserne i deres nuværende kommercielle model med 5% pr. år. Telia finder det positivt, at 
Fibia selv har valgt at lægge sig på et fornuftigt prisniveau, når LRAIC-modellen desværre ikke har 
nogen disciplinerende effekt. 

Det er Telias forståelse, at såfremt Fibia vil anvende prisniveauerne i LRAIC-modellen efter 1. januar 
2023, kan priserne alene indfases med en maksimal stigning på 5% pr. år.  

Telia har herudover nedenstående bemærkninger til Fibias prismodel:  

• Fibia lægger op til at inkludere 2% risikotillæg til WACC. Som nævnt ovenfor er det Telias 
opfattelse, at der ikke er grundlag for at medregne et ekstra risikotillæg, idet det ikke længere er 
forbundet med øget risiko at udrulle fiberinfrastruktur, som i dag er en velkendt teknologi, som i 
højt omfang efterspørges af både engros- og detailkunder, jf. Telias bemærkninger til Norlys’ 
prismodel.  
 

• Idet Erhvervsstyrelsen ikke vil påtage sig at lave årlige opdateringer af Fibias LRAIC-model, 
finder Telia, at i det omfang Fibia vælger at gøre brug af modellen, skal en uafhængig 3. 
part/revisor fører tilsyn med, at Fibias årlige opdateringer er korrekte. 
 

• Det fremgår endvidere af Fibias tilsagn, at ”Prisen for alle ikke abonnementsrelaterede ydelser og 
gebyrer er fastsat kommercielt, og kan efter fair og rimelige vilkår ændres med 6 måneders 
varsel.” Idet ikke abonnementsrelaterede ydelser kan omfatte accessoriske ydelser, der er 
nødvendige for at kunne aftage netadgangsproduktet, finder Telia, at disse ydelser også skal 
være omfattet af tilsagnet, herunder en form for maksimalprisregulering.  
 

• Ligesom for linjelejen bør det angives i tilsagnet, hvad priserne for de accessoriske ydelser max. 
kan stige med p.a. i de efterfølgende år. Stigningen bør ikke være højere end den maksimale 
stigning på linjelejen.  
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5. Transparens  

Tilsagnet skal indeholde en forpligtelse for Fibia til at varsle nye eller væsentlig ændrede 
engrosprodukter samt stille disse til rådighed i rimelig tid, således at tjenesteudbyderne har mulighed for 
at forberede deres udbud med henblik på at kunne konkurrere på lige vilkår med Fibia på 
detailmarkedet. 
 
Fibia skal også forpligtes til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed i forbindelse med indgåelse 
af aftaler om netadgangsprodukter, herunder kundegrundlaget for de enkelte opsamlingspunkter. 

Det skal endvidere fremgå af tilsagnet, at Fibia ikke kan foretage væsentlige ændringer i 
wholesaleaftalen, herunder ændringer der har betydning for netadgangsproduktets funktion eller 
virkemåde, uden forinden at have varslet ændringerne i rimelig tid. Tjenesteudbyderne skal have 
mulighed for at gøre indsigelser mod ændringerne i varslingsperioden. 

6. Ikke-diskrimination 
 
Det fremgår af tilsagnet pkt. 6.1.1 (side 7), at: ”Fibia giver Engroskunderne og Fibias detailforretning 
samme adgang til vilkår, produkter og priser.”   

Her skal tilføjes til ”samtidig og med samme varsel.” 

Det er Telias forståelse, at det fiber BSA produkt, som Fibia tilbyder selskabets egen detailforretning ikke 
er identisk med de fiber BSA produkt, der stilles til rådighed for eksterne tjenesteudbydere. Telia finder 
det problematisk, hvis Fibia gennem sin produktudvikling og prissætning kan favorisere selskabets 
detailforretning, således at andre selskaber ikke har mulighed for at matche Fibias produktudbud og 
prissætning på detailmarkedet.  

Der skal derfor føres tilsyn med, at Fibia gennem sit produktudbud og prissætning ikke skævvrider 
konkurrencen på markedet. Dette kan gøres ved, at Erhvervsstyrelsen eller uafhængig 3. part forud for 
Fibias lancering af nye eller væsentligt ændrede engrosprodukter vurderer, om det er muligt for de 
alternative selskaber at levere tilsvarende detailprodukter med tilsvarende prissætning som Fibias 
detailforretning.  

 

Med venlig hilsen 

 

Laila Jensen 


