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Høringssvar vedr. udkast til afgørelser på engrosbredbåndsmarkederne 

DI skal hermed takke for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til 
afgørelserne på engrosmarkederne. 

Der er tale om et omfattende materiale, hvorfor DI vil prioritere at komme med 
overordnede bemærkninger og navnlig i forhold til tilsagnsafgørelserne. 

Danmarks konkurrenceevne
Den digitale infrastruktur er essentiel for realiseringen af Danmark som et førende digitalt 
land. Den position er vigtig for at fremme danske virksomheder konkurrenceevne. Det 
indebærer nogle væsentlige forudsætninger: 

Dels er det vigtigt, at infrastrukturejerne kompenseres rimeligt, så der er incitament til 
fortsat udbygning med fiber i endnu større dele af landet. Men samtidig skal der være en 
balance således at reguleringen samtidig fremmer konkurrencen fra f.eks. trådløse 
teknologier og dermed øger penetrationen. Det er anvendelsen, der skaber værdi og øger 
danske virksomheders konkurrenceevne. 

Derfor bør det være et selvstændigt fokusområde for Erhvervsstyrelsen, at den planlagte 
regulering skal øge penetrationen – ikke kun fremme udbygningen.  Det kunne fx være en 
KPI for Erhvervsstyrelsen, med ophæng i en kommende bredbåndmålsætning – at sætte 
konkrete mål for penetrationen for fibernettene. 

Tilsagn
Som en generel anerkendelse konstaterer DI, at der er sket en ændring i prisniveauet 
således, at niveauet er kommet tættere på de kommercielt forhandlede priser i markedet 
samt niveauet i LRAIC-modellen. Det skal også anerkendes, at der nu er et maksimalt 
spænd for forskelle i priser i nogle tilsagn. Der er derfor sket en positiv udvikling siden 
sidste høring.

Alligevel konstaterer DI dog, at der i flere tilsagn er relativt vide rammer for 
prisfastsættelsen, dvs. i forhold til hvilke produkter man kan sætte hvilke priser på. Det 
kan skabe situationer med krydssubsidiering, hvor fx prisen på de hurtigste produkter er 

Erhvervsstyrelsen
postmar@erst.dk 
  

27. august 2021
MOKR

DI-2018-15718

mailto:postmar@erst.dk


kunstigt høj, mens den er kunstigt lav på andre produkter. Derfor bør tilsagnene i større 
grad ensrettes i forhold til de kommercielt forhandlede priser eller LRAIC-priserne som 
jo er en slags proxy for de forhandlede priser. På den måde kommer markedet tættere på 
et normalt fungerende marked. 

Prisklemmer
Det er positivt, at prisklemmeordningen udvides til alle SMP-udpegede selskaber. 
Prisklemmetilsynet er et vigtigt element i at sikre en margin og dermed reel mulighed for 
konkurrence på bredbåndsmarkedet. DI noterer sig, at det forekommer i nogle tilsagn, at 
der kan gå op til 2 måneder før en prisklemme er bragt til ophør. Dette koblet med, at der 
reelt ikke er sanktionsmuligheder i forbindelse med prisklemmer betyder, at 
prisklemmetilsynet, der egentligt er et godt redskab, risikerer at få en meget begrænset 
virkning. Det får nærmest karakter af et ex post redskab fremfor ex ante. 

DI skal foreslå, at konstaterede prisklemmer bringes til ophør med det samme og der 
overvejes sanktionsmuligheder. 

Maksimalpriser for op til 1000 Mbit/s
DI konstaterer, at prisreguleringen udstrækkes til højst 1000 Mbit/s. Det skal bemærkes, 
at netop denne hastighed er i stor vækst og der i markedet generelt opleves efterspørgsel 
efter højere hastigheder. Det gælder også for erhvervslivet som udover build-to-order også 
efterspørger masseforhandlede bredbåndsprodukter. DI skal foreslå, at man overvejer at 
udvide prisreguleringen til højere hastigheder for at gøre udviklingen på markedet mere 
fremadskuende og fremtidssikker. 

Stabile og forudsigelige priser
Det er essentielt for en vedvarende konkurrence, at engrospriserne holdes på et stabilt 
niveau. De adgangssøgende udbydere investerer betydeligt i forhold til nettene og her er 
det vigtigt, at engrospriserne ikke efterfølgende kan stige eller svinge unødigt.
 
Det er tydeligt at se, at der er gjort en indsats for at sikre et stabilt prisbillede, men der er 
dog alligevel tegn på, at det ikke er lykkedes helt. Når der fx forslås, at produkter med 
bestemte hastigheder må stige 5 % og der etableres et loft på +20 % af den gennemsnitlige 
netleje, så er det vigtigt, at det sker ud fra et konkret fixpunkt. Det vil skabe større stabilitet 
og forudsigelighed. Det fornuftige, konkrete fixpunkt for netleje bør tage udgangspunkt i 
de gældende, kommercielle aftaler; således sikres de enkelte markedsaktører bedst – 
herunder slutbrugerne - i forhold til prisstabilitet, forudsigelighed og planlægning. 

Det kan nævnes, at Fibia har en model, hvor de nye tilsagn gradvis indfases. Det er 
samtidig med udgangspunkt i de forhandlede priser. Det giver en stabil overgang og 
forudsigelige priser og er derfor med til at fremme konkurrenceforholdene. Denne model 
kan med fordel bruges af andre udbydere. 

Coax-nettet
For Norlys’ vedkommende er coax-nettet ikke dækket af tilsagnet på trods af, at Norlys er 
udpeget som SMP. Det skyldes, at Norlys oplyser, at man vil afvikle en del af coax-nettet. 
Videre oplyses der, at der vil ske en migration til fiber og eksterne leverandører vil blive 
inviteret. DI foreslår, at det fremgår af forpligtelserne, at Norlys skal udarbejde 



kommunikationen til kunderne sammen med den gruppe af eksterne leverandører de har 
på fibernettet for at fremme ikke-diskrimination i forhold til kundeovergang. 

Fremme af højere hastigheder
Endelig skal DI kommentere på, at maksimalpriserne bør incitere en vandring mod højere 
hastigheder snarere end mod lavere hastigheder. Hvis prisforskellen mellem 100 Mbit/s 
og 1000 Mbit/s bliver for stor og dermed ikke begrundet i den bagvedliggende 
omkostningsstruktur vil det få som konsekvens, at kunderne søger mod og forbliver på 
100 Mbit/s. 

DI foreslår, at der sker en gennemgang af priserne for at vende dette billede. Det vil sikre 
en moderne anvendelse af infrastrukturen.

Afsluttende
Såfremt man skal sikre varig konkurrence er stabile og forudsigelige priser og vilkår 
vigtigt. Det giver sikkerhed for investeringer, kampagner mv. og dermed generelt sunde 
konkurrenceforhold på telemarkedet, som igen er afgørende for at vi får en digital 
infrastruktur i verdensklasse, der samtidig udnyttes optimalt til glæde for danske 
virksomheders konkurrenceevne. 

DI står naturligvis til rådighed i forhold til uddybning af ovenstående. 

Med venlig hilsen

Morten Kristiansen
Chefkonsulent, DI Digital


