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EWIIs bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser på 
engrosbredbåndsmarkederne 
 
Vi har modtaget Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser på engrosbredbåndsmarkederne og 
fremsender hermed vores bemærkninger.  
 
Vi accepterer præmissen om, at markedet skal reguleres på betingelse af, at Erhvervsstyrelsen er 
konsekvente i sine vurderinger ud fra denne præmis.  
 
Vi finder det overraskende, at Erhvervsstyrelsen ikke har valgt at udpege Norlys som udbyder med 
en stærk markedsposition på delmarkedet, Trekantområdet.  
 
Det fremgår af Erhvervsstyrelsens markedsanalyse, at Norlys har en markedsandel på 33,5% og 
en dækning på 43,4%. Norlys markedsandel og dækning er stærkt koncentreret omkring en række 
store bolig- og antenneforeninger, hvor det kun er søsterselskabet Stofa, der har mulighed for at 
udbyde sine tjenester. Norlys reelle markedsandel for disse segmenter betyder, at Norlys efter 
vores vurdering bør udpeges som SMP på delmarkedet, Trekantområdet.  
 
Vi finder det uacceptabelt, at Norlys ikke skal åbne Stofas coax-net. Et lukket net, hvor kun Stofa 
har adgang, vil i den grad være hæmmende og usundt for konkurrencen på detailmarkedet. Ifølge 
Norlys-ledelsen vil det kræve betydelige investeringer, der slet ikke vil stå mål med den forventede 
forretning på et åbent coax-net. Til gengæld så kan Norlys sagtens finde midlerne til at grave 
parallelfiber rundt om i Danmark, herunder i Trekantområdet – det er ikke en rigtig prioritering set 
ud fra et samfundsøkonomisk og konkurrencemæssigt perspektiv, og det påfører den regulerede 
forretning EWII Fibernet en urimelig konkurrence. 
 
I Trekantområdet er Norlys i færd med at påføre unødvendige samfundsøkonomiske og 
klimamæssige omkostninger. Vi oplever således en situation, hvor Norlys er i fuld gang med at 
grave parallelfiber i områder, hvor EWII Fibernet allerede har etableret fiber. Udover den 
samfundsøkonomiske og klimamæssige konsekvens så vil borgerne opleve at skulle have mindst 
to fiberbokse hængende fra infrastrukturejere samt tilhørende routere fra tjenesteudbydere.  
 
Problemet er opstået fordi, at det Norlys-ejede selskab Stofa ikke ønsker at anvende EWII 
Fibernets engrosplatform Columbine (ejet af TDC NET). EWII Fibernet har tilbudt Stofa fuld 
adgang til EWIIs infrastruktur i Trekantområdet. Tilbagemeldingen er, at Stofa gerne vil anvende 
EWIIs fiberinfrastruktur, men betingelsen er, at EWII Fibernet skal indgå en 10-årig uopsigelig 
aftale med det ligeledes Norlys-ejede selskab OpenNet. Et krav, som vil påføre EWII Fibernet 
omkostninger på ca. 40 millioner kroner plus etablerings- og integrationsomkostninger til 
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engrosplatform nummer to. Det er samtidig tiltag, der forhindrer, at indholdsudbyderne konkurrerer 
på lige vilkår til gunst for slutkunderne. 
 
Vi har en generel forståelse for at selskaber med en stor dominerende markedsposition skal 
reguleres i forhold til et prisloft. Dog skal et prisloft have et passende niveau, således at der er et 
økonomisk incitament for infrastrukturejere til fortsat at udvikle fiberinfrastrukturen til glæde for 
borgerne. 
 
I EWII opfatter vi fibernettet som et af livets selvfølgeligheder på niveau med el, vand og varme og 
efterlyser derfor en regulering som på mange måder minder om reguleringen af El-nettet. Her har 
reguleringen medvirket til en samfundsøkonomisk effektiv løsning, hvor man ikke har flere 
forskellige infrastrukturejeres stikkontakter hængende i hjemmet afhængig af hvilken strøm-
leverandør, som man måtte vælge.  
 
Vi skal derfor opfordre Erhvervsstyrelsen til at fokusere reguleringen på en samfundsøkonomisk 
effektiv udvikling af fiberinfrastrukturen fremfor at bremse den spirende konkurrence på 
detailmarkedet.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
EWII 
 
 
 
 
 
 
 


