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Høringssvar til Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser på 
engrosbredbåndsmarkederne på højkapacitetsinfrastruktur (M3HC) og 
lavkapacitetsinfrastruktur (M3LC) - Delmarked Skanderborg-Odder. 

AURA vil gerne takke Erhvervsstyrelsen for muligheden for at afgive høringssvar til Erhvervsstyrelsens 
udkast til afgørelser på engrosbredbåndsmarkederne på højkapacitetsinfrastruktur (M3HC) og 
lavkapacitetsinfrastruktur (M3LC). AURA kommenterer i dette høringssvar specifikt på afgørelsesudkastet, 
der vedrører delmarked Skanderborg-Odder. 

Høringssvaret er struktureret således, at det indeholder nogle generelle, konkrete betragtninger omkring 
udkast til markedsafgørelse for AURA på delmarked Skanderborg-Odder. Derudover efterspørger 
Erhvervsstyrelsen stillingtagen til enkelte forhold i udkast til markedsanalyse for AURA, som ligeledes vil 
blive adresseret i dette høringssvar. 

 

Generelle betragtninger 

Først og fremmest fremgår det ikke klart af udkastet til markedsafgørelsen for AURA, om Erhvervsstyrelsen 
har taget højde for, at AURA ikke længere har ejerandele i Waoo og har solgt aktiverne i KAZOOM. AURA 
besidder stadig kundeejerskabet af både Waoo og KAZOOM kunder1.  

AURA beder derfor Erhvervsstyrelsen redegøre for, hvorledes der er taget højde for dette i udkastet til 
markedsafgørelse for AURA.  

Specifikt er det AURA’s vurdering, at selskabet ikke kan betragtes som et vertikalt integreret selskab, og 
hermed ikke i kontrol over service provider aktiviteter som produktsammensætning og 
markedseksponering mv.  Det er AURAs forståelse, at konstellationen i AURA er identisk med det set-up, 
som NEF har. Derfor stiller AURA sig uforstående overfor, at forpligtelserne om priskontrol er væsentligt 
forskellige for de to selskaber. Det er muligt, at Erhvervsstyrelsen har taget de to selskabers størrelse i 
betragtning, da de har foretaget proportionalitetsafvejningen i forhold til, hvilke forpligtelser de to 
selskaber pålægges. Hvis det er tilfældet, så kan det dog undre, at et selskab som EWII i sit tilsagn, som 
Erhvervsstyrelsen har sendt i høring, ikke er forpligtet til en LRAIC-modellering samt 
omkostningsregnskaber på produktniveau. EWII er størrelsesmæssig sammenlignelig med AURA. 

Det er på den baggrund AURAs vurdering, at de forpligtelser AURA bliver pålagt i udkastet til 
markedsafgørelse bør justeres. AURA vil meget gerne indgå i dialog med Erhvervsstyrelsen om dette 

 
1 Se pressemeddelelser her:  
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https://old.fibia.dk/privat/om-fibia/presse/pressemeddelelser/fibia-bliver-eneejer-af-waoo/ 
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hurtigst muligt, med henblik på at forklare AURAs nye og begrænsede vertikale integration, såfremt 
Erhvervsstyrelsen har behov for dette. 

AURA har sammenlignet de HHI-værdier, som Erhvervsstyrelsen har beregnet for selskaberne i 
markedsanalysen. I nedenstående tabel er opstillet HHI-værdierne for de selskaber, som ikke er Wholesale 
Only eller tidligere har indgivet tilsagn: 

Selskab HHI 
AURA 3.217 
NEF 3.309 
BornFiber 7.812 
  

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger i udkast til markedsanalyse. 

Som Erhvervsstyrelsen skriver i udkastet til markedsanalyse, så beskriver HHI-værdierne graden af 
koncentration på markedet, med udgangspunkt i følgende grupperinger: 

▪ Værdi under 100 – Stærk grad af konkurrence 
▪ Værdi under 1.500 – Konkurrence / ikke-betydelig grad af koncentration 
▪ Værdi mellem 1.500 og 2.500 – Betydelig grad af koncentration 
▪ Værdi over 2.500 – Høj grad af koncentration / oligopol / duopol / monopol 

Det betyder, at jo lavere HHI, des større er konkurrencen på det pågældende delmarked. 

Derfor undrer det AURA, at selvom AURA har den laveste HHI-værdi af de selskaber, der er betragtet som 
vertikalt integrerede selskaber i udkastet til markedsafgørelse, så bliver AURA pålagt strengere og mere 
indgribende og administrativt bebyrdende forpligtelser end disse selskaber. Eksempelvis er AURA som 
eneste selskab af de ovenstående nævnte pålagt en priskontrolforpligtelse indeholdende en LRAIC-
modellering af gennemsnitlig maksimalpris. Det er AURAs klare vurdering, at det er disproportionalt og at 
denne forpligtelse bør ligne de andre selskabers forpligtelse angående priskontrol. På den måde vil 
sammenlignelige selskaber behandles lige og alle have en forpligtelse om priskontrol, der indeholder krav 
om rimelige priser. 

I øvrigt bemærker AURA omkring forpligtelsen om priskontrol, at de data Erhvervsstyrelsen har behov for til 
en LRAIC-modellering og forpligtelsen om omkostningsregnskab, ikke er tilgængelige for AURA. Data er ikke 
opsamlet og gemt, så det kan findes frem. Det skyldes udskiftning af gamle IT-systemer fra før AURA blev 
dannet ved fusionen mellem Brabrand El-værk, Galten El-værk, Viby El-værk og Østjysk Energi. Derfor vil 
forpligtelsen kræve, at der ansættes ekstra medarbejdere til at opbygge et datagrundlag over tid, for at 
imødekomme forpligtelsen. Det har følgende implikationer: 

1. AURAs omkostningsbase, som skal dækkes ind via engrospriserne, vil stige. Det betyder en højere 
engrospris, hvilket forventelig vil medføre højere detailpriser. 

2. Indtil det nødvendige datagrundlag er etableret, hvilket må forventes at tage op til et par år, vil 
LRAIC-modelleringen alligevel blive baseret på skøn og benchmarks. Derfor giver det ikke mening at 
lave en sådan modellering fremfor at foretage et skøn fra start, f.eks. med udgangspunkt i en af de 
LRAIC-modelleringer af andre fibernetselskaber, der allerede er lavet. I den sammenhæng vil det 
være relevant at se på LRAIC-modellerne af enten Norlys eller Fibia, da deres netopbygninger og 
geografiske dækningsområder i høj grad ligner AURAs.    



Med baggrund i ovenstående er det klart AURAs vurdering, at forpligtelsen om priskontrol bør ændres til 
et krav om rimelige priser.  

Priserne kan derefter fastsættes indenfor denne forpligtelse om rimelige priser, med udgangspunkt i enten 
Norlys eller Fibias LRAIC-model, evt. med relevante tillæg eller fradrag i prisen, på områder, hvor AURAs 
forhold tilsiger, at der er afvigelser i forhold til forholdende modelleret i den LRAIC-model, der tages 
udgangspunkt i. Som eksempel kunne en forskel være, at både Norlys og Fibia vil have en 
forhandlingsmæssig fordel i relation til indkøb af komponenter og entreprenørydelser. En anden relevant 
justering kunne være for geotyper, således den geografi AURA dækker er afspejlet i priserne. 

Ved at justere forpligtelsen om priskontrol på denne måde, vil der også i højere grad være sammenhæng 
mellem de HHI-værdier Erhvervsstyrelsen har beregnet og de forpligtelser selskaberne bliver pålagt. 

 

Svar på Erhvervsstyrelsens specifikke spørgsmål 

Erhvervsstyrelsen har bedt om branchens stillingtagen til specifikke spørgsmål i udkastet til afgørelse. 

AURAs svar på disse spørgsmål følger herunder. 

 

I forhold til kravene i adgangsforpligtelsen vil AURA gerne kvittere for, at der ikke er krav om adgang til 
rå/sort fiber. Det er AURAs vurdering, at FBSA produkterne har mindst samme fleksibilitet og derfor fuldt 
ud giver tjenesteudbyderne mulighed for at tilbyde de relevante produkter i detailmarkedet. Dertil 
kommer, at det for AURA ville være disproportionalt at skulle tilbyde rå/sort fiber, da det ville kræve 
ombygning af nettet og afholdelse af store investeringer. 

AURA er generelt enig i Erhvervsstyrelsens ønsker om netadgang for Engroskunder til AURAs fibernet på 
faste steder (PoI lokationer) hvor trafikken kan opsamles. 

AURA har yderligere nedenstående bemærkninger ift. trafikkens opsamlingspunkter: 

• Engroskunder tilbydes netadgang via opsamlingspunkter i AURAs fibernet (PoI2). Adgangen på PoI 
vil være i form af fysiske 10Gb eller 100Gb fiberoptiske porte, antallet af porte kan skaleres efter 
behov. 

• Netadgang til AURAs fibernet via PoI2 opkoblinger vil foregå via fiberbrønde som AURA vil etablere, 
hvor det er mest hensigtsmæssigt, fx i kanten af forsyningsområdet. AURA vil fremføre fiber fra 
disse fiberbrønde frem til fiberoptiske porte i PoI2 routerne, således engroskunder i disse 
fiberbrønde blot kan tilsluttes fiber med egne fiber, selve splidsning af fiber udføres af AURAs 
Tekniker. 

• Der vil være mulighed for redundans netadgang til AURAs fibernet. 

 



 

AURA er enig med Erhvervsstyrelsen om, at der ikke er behov for samhusning for at give netadgang for 
Engroskunder, da AURA tilbyder opkobling på udvalgte områder i forsyningsområdet via fiberbrønde. 

 

På baggrund af dette høringssvar, ser AURA frem til en konstruktiv dialog med Erhvervsstyrelsen. Såfremt 
der skulle være spørgsmål står vi naturligvis til rådighed for uddybning og videre dialog. 


