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Høringssvar vedrørende markedsafgørelser på engrosmarkederne for netadgang til lav- og 

højkapacitetsinfrastruktur (Marked M3LC og marked M3HC) samt udkast til tilsagnsafgørelser på 

disse markeder. 

Fastspeed har d. 2. juli 2021 modtaget Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser på 

engrosbredbåndsmarkederne. Input og bemærkninger fra Fastspeed fremsendes hermed.  

 

Overordnede bemærkning 

Fastspeed har noteret sig, at ERST har forsøgt at imødekomme nogle af de kraftige indvendinger, 

som fremkom fra stort set alle tjenesteudbydere i forbindelse med høringen af første udkast til 

tilsagn. Men ret beset er det få elementer, der er justeret i de nye udkast til tilsagn. og 

justeringerne er i de fleste tilfælde så små, at de i praksis næppe vil have andet end kosmetisk 

betydning.  

Justeringerne er samlet set så beskedne, at det er nærliggende at konkludere, at det trods ihærdig 

indsats ikke er lykkedes tjenesteudbyderne at bibringe ERST tilstrækkelig forståelse for den 

voldsomme negative betydning, ERSTs vidtgående godkendelse af infrastrukturejernes udspil til 

tilsagnsmodeller vil kunne få for markedskonkurrencen, slutbrugerpriserne o.l.   

Det er Fastspeeds overordnede opfattelse, at de foreliggende udkast til markedsafgørelser og 

tilsagnsafgørelser langt fra vil resultere i optimale markedsvilkår på det danske bredbåndsmarked. 

De store tabere vil blive slutbrugerne og det digitaliserede Danmark. 

Danmark vil ikke få et velfungerende marked med de vilkår og prisniveauer, der følger af ERSTs 

markedsafgørelser og de foreslåede tilsagn. Det er ærgerligt, for ERST misser en enestående og 

historisk mulighed for at sikre rammer og vilkår, der kunne bringe Danmark fortsat fremad og 

fastholde den digitale førerposition, Danmark holder i sammenligninger i OECD- og EU-regi.  

Fastspeed er bekymret for, at de SMP-udpegede infrastrukturejerne de næste 5 i vidt omfang vil 

udnytte tilsagnenes meget vidtgående frihedsgrader i form af væsentligt højere prissætning, ikke–

omkostningsbaserede prisstrukturer og udvandede prisklemmetilsyn. 

Vi er i den forbindelse bekendte med, at flere af infrastrukturejerne offentligt har udmeldt, at de 

ikke har tænkt sig fuldt ud at udnytte de muligheder, tilsagnene vil give dem – i hvert fald ikke i 

begyndelsen af tilsagnsperioden. Hvis disse udtalelser skal opfattes som troværdige og reelle, kan 

man undre sig over, hvorfor infrastrukturejerne finder det relevant og opportunt at søge accept af 

så vidtgående tilsagn, men også hvorfor ERST vælger at imødekomme ønskerne.  
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Men selvom Fastspeed mener, at de foreliggende markedsafgørelser og tilsagnsafgørelser samlet 

set ikke vil gavne infrastrukturkonkurrencen, markedskonkurrencen og slutbrugernes forhold i 

forhold til i dag – snarere tværtimod – har vi så langt fremme i forløbet ikke forhåbninger om, at 

gentagelser i nærværende høringsrunde af tidligere fremsendte informationer og vurderinger 

substantielt vil kunne forandre de overordnede linjer, ERST ret tidligt i forløbet lagde sig fast på til 

brug for sine markedsafgørelser og tilsagnsafgørelser 

Ud over kort at resumere tidligere fremførte informationer og synspunkter (generelt og specifikt til 

tilsagnene fra TDC, Norlys, Fibia og EWII) vil Fastspeed derfor i nærværende høringssvar først og 

fremmest bringe fornyet fokus på den voldsomme utryghed i markedet, udformningerne og 

indholdet i flere af tilsagnsafgørelserne vil skabe, herunder ikke mindst i forbindelse med 

overgangen fra kommercielle aftaler til vilkår, priser og produktet alene bestemt af 

infrastrukturejerne.  

Det er således helt altafgørende, at tilsagnene sikrer tjenesteudbyderne væsentligt mere 

forudsigelighed og stabilitet omkring ændringer i vilkår, produkter og engrospriser. Det gælder 

generelt for hele tilsagnsperioderne, men i særdeleshed gælder det i forbindelse med 

tilsagnsperiodernes begyndelse og afslutning. Som flere af tilsagnene er udformet nu, er 

tjenesteudbyderne reelt i de SMP-udpegede infrastrukturejeres vold, ved periodernes begyndelse 

og afslutning. 

 

Tilsagnsperiodens udgangspunkt 

Det er af det udsendte høringsmateriale usikkert, hvornår tilsagnsperioderne begynder. Det 

fremgår dog af markedsafgørelsen, at det vil ske 8 måneder efter tilsagnenes endelige afgivelse. 

På det tidspunkt vil alle tjenesteudbyderne drive deres forretning ud fra kommercielt aftalte vilkår 

og engrospriser.  Som det ser ud lige nu, vil disse være væsentligt forskellige fra de vilkår, 

rammer og maksimalpriser, tilsagnene muliggør.  

Det må derfor være et ufravigeligt krav til tilsagnene, at de tydeligt indeholder information om, 

hvilke engrosprodukter og hvilke engrospriser, der skal gælde ved tilsagnenes ikrafttræden. ERST 

har nødvendigvis måttet skaffe sig kendskab til TDCs, Norlys, Fibias og EWII’s planer for produkter 

og priser ved tilsagnenes ikrafttræden for at kunne vurdere og tage stilling til indhold og 

konsekvenser af de afgivne tilsagn. Derfor kan det undre, at disse informationer ikke allerede er 

medtaget i de tilbud til tilsagn, der er sendt i høring fra TDC, Norlys og EWII. Manglen er i 

væsentlig grad utryghedsskabende. 

Informationerne om engrosprodukterne og engrospriserne ved tilsagnsperiodens begyndelse er 

helt afgørende for at kunne vurdere konsekvenserne af overgangen fra de nuværende kommercielt 

aftalte produkter og priser til de af SMP-erne selv fremover dikterede produkter og priser. Men 

informationerne er også vigtige for at kunne forholde sig til de potentielle størrelser af de tilladte, 

årlige prisjusteringer indenfor tilsagnets rammer. 



Der er derfor behov for, at det af både af TDC’s, Norlys og EWII’s tilsagn kommer til at fremgå, at 

de udmeldte informationer fra TDC, Norlys og EWII for 2022 også vil være gældende ved 

tilsagnenes ikrafttræden, se bilag 1A-1C. 

 

Fibias model for tilsagnenes ikrafttræden som inspiration 

Fibia har i sit forslag til tilsagn taget seriøst fat om tjenesteudbydernes behov for stabilitet og 

forudsigelighed. Fibia har således også indarbejdet overgangsløsning i forbindelse med tilsagnenes 

ikrafttræden. Selvom Fastspeed langtfra er enig i alle de skitserede vilkår og priser i Fibias tilbud 

til tilsagn, er det vores opfattelse, at Fibias tilbudte tilsagn indeholder en struktur, hvor 

forudsigelighed, stabilitet og transparens i prisudvikling over tid er indbygget. Tilsagnet 

respekterer de indgåede, nuværende kommercielle aftaler, og tager sit udgangspunkt heri. 

Således er det for tjenesteudbyderne relativt tidligt kendt, hvad priserne vil være, når tilsagnet 

træder i kraft, med hvilken stigningstakt de årligt kan ændres, og hvilket gennemsnitligt prisloft, 

der gælder i tilsagnsperioden. Denne forudsigelighed muliggør, at tjenesteudbyderne kan foretage 

forretningsmæssige dispositioner. Stabile og gennemskuelige vilkår er en vigtig forudsætning for 

at drive forretning i et yderst konkurrencepræget detailmarked.  

Fastspeed vil derfor foreslå, at tilsagnene fra Norlys, EWII og TDC Net tilpasses med de samme 

elementer, der optræder i Fibias tilsagn ift. stabilt udgangspunkt for priser og produktudbud.  

(Som nævnt ovenfor bør udgangspunktet retmæssigt og rimeligt være de priser, som TDC Net, 

EWII og Norlys har varslet som gældende pr. 1/1-2022, se bilag 1A-1C.)      

 

 

  



Supplerende bemærkninger  

 

Markedssituation 

De gældende kommercielle aftaler er indgået mellem infrastrukturejere med dominerende, 

monopolistisk stilling på afsætningssiden og en yderst konkurrencepræget tjenesteudbyderside på 

køberside. Det naturlige og teoretiske udfald heraf er et sæt af kommercielle aftaler indgået på 

markedsvilkår, som resulterer i netop den af sælger valgte monopolpris og følgende 

monopolvolumen, med betydelig reduktion i samlet nytteværdi for forbrugerne men en optimeret 

profit for infrastrukturejerne.  

Det eneste, der i teorien har afholdt infrastrukturejerne for at kræve den fulde, profitoptimerende 

monopolpris har været udsigten til den forestående myndighedskontrollerede prisregulering, hvis 

tyngde og omfang måtte forventes at være proportional med, hvor langt infrastrukturejere i disse 

kommercielle aftaler har lagt sig fra et samfundsmæssigt og nytteoptimerende prisniveau – 

kombineret med  en ret begrænset infrastrukturkonkurrence mellem højhastighedsteknologier og 

en vis træghed i skifte fra DSL-teknologi til ibrugtagning af foreliggende 

højhastighedsinfrastruktur.  

Det disproportionale magtforhold mellem monopolistudbyderne på den ene side og en 

tjenesteudbyderside med skarp konkurrence havde givet alle markedsdeltagere en forventning 

om, at Erhvervsstyrelsen ville træde ind og regulere de markedsmæssige imperfektioner, som 

følger af infrastrukturmarkedets naturlige monopoler - ved sikring af adgang på lige og rimelige 

vilkår, og i særdeleshed i kraft af prisregulering, som ville justere priserne i nedadgående retning.  

Til markedsdeltagernes overraskelse har vi i stedet nu en situation, hvor infrastrukturejerne med 

Erhvervsstyrelsens velsignelse får godkendt vilkår samt rammer for mulig prissætning, som 

hverken regulerer de værste “knaster” i aftalegrundlagene med tjenesteudbyderne eller reducerer 

infrastrukturejernes muligheder for værdi- og nyttedestruerende priser til skade for samfundet og 

slutbrugerne.  I stedet får infrastrukturejerne fuld frihed i forhold til at sætte priser for leje af 

netværk, som er markant højere end de niveauer, der p.t. gælder i de indgåede, kommercielle 

aftaler og som væsentligt bedre svarer til de priser, ERST selv er kommet frem til i det 

gennemførte LRAIC-arbejde. 

 

Det er således Fastspeeds opfattelse, at de foreliggende udkast til tilsagnsafgørelser ikke er blevet 

bragt indenfor rammerne af den relevante og forventelige ’spilleplade’ 

 

Maksimalpriserne i tilsagnene 

Det er fortsat gældende, at der i flere af tilsagnene er lagt op til maksimalpriser, der er markant hø-

jere, end der er grundlag for i det af ERST udførte LRAIC modelarbejde. I samtlige afgivne oplæg til 



tilsagn lægges op til maksimalpriser, der er markant over de priser, der er gældende i nuværende af-

taler. Det gælder både de rent kommercielle aftaler og de for TDCs vedkommende regulatorisk be-

stemte aftaler. Der er fortsat i vurderingen af det i ERST’s opfattelse ’rimelige’ prisniveau tillagt eks-

traordinær risikopræmie. Da der ikke objektivt kan vurderes at være behov for at sikre et ekstraordi-

nært incitament til udrulning af højhastighedsbredbånd, er Fastspeed fortsat helt uforstående over-

for den ekstraordinære risikopræmie. 

 

Hastighedsdifferentierede priser 

Prissætningen - og strukturen herfor - på engrosmarkederne tager fortsat i tilsagnene i betydelig 

grad udgangspunkt i hastighedsdifferentiering, som på ingen måde kan omkostningsbegrundes. I til-

sagnet fra. Norlys er der godt nok i seneste tilsagnsudgave indført et ”loft” på +20% på pris på høje-

ste hastighed ift. den maksimale gennemsnitspris. I praksis giver dette mulighed for en meget stor 

prisdifferentiering som reelt indebærer, at der kan ske betydelig krydssubsidiering fra de højere ha-

stigheder (typisk tilbudt af udfordrerne/3. parter på de enkelte netværk) til dækning af omkostnin-

ger på de lavere hastigheder, som dermed kan sælges med underskud (forudsat at prisniveauerne - 

som hævdet - er afstemt med de gennemsnitlige omkostninger).  

 

De kommende års højere hastigheder er helt udeladt af markedsafgørelser og tilsagn 

Ved at begrænse markedsafgørelserne og accepten af tilsagnene til alene at omfatte op til 1.000 

Mbit-forbindelser, selvom højere hastigheder allerede i dag sælges og markedsføres i både engros- 

og slutbruger-markederne er afgørelserne og tilsagnenemeget lidt fremadrettede/fremsynede.  

ERST vurderer i sine markedsafgørelser, at det ikke indenfor tilsagnsperiodens horisont på op til 5 år 

vil være relevant med højere hastigheder, hvilket i Fastspeeds optik er et betydeligt fejlskøn.  

Skrues tiden 5 år tilbage, var 1.000 Mbit hverken opfattet som et relevant eller reelt markedsført 

produkt. Nu er det det absolut mest toneangivende og markedsførte produkt på tværs af højha-

stighedsteknologier samt tjenesteudbydere (eksempel: Reklameblokken på TV2 op til kl 7-nyhederne 

onsdag d. 18/8 – Fastspeed, Hiper. Yousee og Telenor med hvert deres spot, der alle markedsfører 

1.000 Mbit bredbånd (se bilag 2). 

 

Tilsagnsperiodens ophør 

På samme måde som muligheden for uventede, uforudsigelige prishop ved tilsagnsperiodernes 

ikrafttræden skaber usikkerhed og utryghed for fremtidige vilkår, således vil tilsvarende 

usikkerhed opstå, når tilsagnsperiodernes udløber om 3 – 5 år, hvad enten udløbet vil ske som en 

fornyet tilsagnsperiode eller som overgangen til rene kommercielle aftaler. Der er derfor allerede 

ved tilsagnenes godkendelse behov for at fastlæggerammerne for gradvis, transparent og 



gennemskuelig overgang til nye vilkår ved tilsagnenes udløb. Fastspeed har intet kunne finde 

herom i markedsafgørelserne eller i tilsagnsafgørelserne.  

 

Accessoriske ydelser 

Fastspeed har tidligt i processen gjort opmærksom på, at der ikke i tilsagnene er indarbejdet vilkår 

for regulering af en række accessoriske ydelser (og tilhørende priser), som er nødvendige for at 

kunne aftage BSA-produkterne hos de enkelte infrastrukturejere. Det er op til infrastrukturejerne 

selv at fastsætte en kommerciel monopolbestemt ”markedspris” på produkterne.  

 

Ved ikke at have nærmere regulering af de accessoriske ydelser, vil det i praksis være nemt for infra-

strukturejerne yderligere at regulere den endelige, samlede pris overfor tjenesteudbyderne.  

 

Et eksempel er prissætningen på PoI-porte: Størstedelen af de elselskabsejede fibernet, der allerede 

har indgået kommercielle aftaler om netadgang, opkræver tjenesteudbyderne en løbende lejepris på 

PoI-porte, der er helt op til 16 gange større end den tilsvarende månedlige listepris hos TDC Net for 

tilsvarende port-kapacitet. Nogle af de accessoriske ydelser er ganske betydelige omkostningsposter, 

og er således én blandt flere prisknapper, som netejere kan dreje på. Denne problemstilling har tilsy-

neladende helt undgået Erhvervsstyrelsens opmærksomhed. 

 

Prisklemmetilsyn 

De i tilsagnene skitserede prisklemmetilsyn er ikke tilstrækkelige til i praksis at sikre mod iværksæt-

telse af prisklemmer.  

Det er problematisk, at ERST ikke påtager sig en central rolle ift. tilsyn hermed, men derimod lægger 

ansvaret ud til markedets aktører. Og selv ved påvisning af prisklemme er der ikke i afgørelserne og 

tilsagnene indarbejdet mulighed for reelle konsekvenser i form af sanktioner og bod. Tilmed har den 

forurettende tjenesteudbyder god tid til efterfølgende at justere prisen, efter at prisklemmen er 

konstateret og dokumenteret. I praksis giver dette tilsagnsgiverne fuld frihed til at iværksætte pris-

klemmer i form af midlertidige kampagneprodukter. 

 

Fastspeed henviser til de rejste bekymringer i vores afsnit omkring prisklemmetilsyn i vores hørings-

svar af d. 25/2-2021, da de heri rejste bekymringer fortsat er gældende.   

 

 

  



Tilsagn fra TDC 

Nedenfor følger Fastspeeds kommentarer specifikt til TDCs tilsagnsforslag. En række af disse 

pointer blev ligeledes adresseret i vores høringssvar fra d. 25/2-2021, men er enten slet ikke eller 

ikke i tilstrækkelig grad adresseret i seneste udkast til tilbud om tilsagn.   

 

Fiber: 

Maksimalpriser på gennemsnitshastighed 

Maksimalpriser skal holdes indenfor rammerne af LRAIC og bør baseres på gns. afsatte hastighed. 

Den af TDC tilbudte maksimalprisforpligtelse er alene specificeret for to specifikke hastigheder – 

100 Mbit/s og 1000 Mbit/s – hvilket Fastspeed fortsat finder utilstrækkeligt.  

Et tilsagn om maksimalpriser på specifikke hastigheder må nødvendigvis kombineres med 

en maksimalpris også på det gennemsnitligt afsatte fiber BSA-produkt, som 

niveaumæssigt skal holde sig indenfor rammerne af den LRAIC-modellerede omkostning. 

Ved at lægge op til maksimalpriser for to specifikke produkter - hvoraf det ene er et 100 Mbit/s 

produkt - som er låst i hele tilsagnsperioden, søger TDC at drage fordel af det indlysende faktum, 

at der gennem tilsagnsperiodens varighed på 5 år vil ske en betydelig stigning i den 

gennemsnitlige afsatte/efterspurgte hastighed, hvilket automatisk vil føre til, at den 

gennemsnitligt afregnede fiber BSA-pris vil stige markant over tid.  

1000 Mbit/s-produktet er allerede i dag det mest markedsførte og mest relevante produkt i 

markedet. TDC Net har siden d. 8. april 2021 solgt 2,5 Gbit/s fiberprodukter via XGSPON, hvorfor 

det må forventes, at endnu højere hastighedsvarianter lanceres indenfor de kommende 5 år. Med 

TDC’s forslag til tilsagn er der således ingen reelle forpligtelser ift. priser på de produkter, der må 

forventes at blive toneangivende i tilsagnsperioden, og der tages heller ikke højde for udviklingen i 

efterspurgte hastigheder. Derfor er tilsagnet helt utilstrækkeligt på dette punkt.  

Maksimalpriser bør ikke låses til nuværende, specifikke produkter. 

 

Coax: 

Kontinuitet i prisstruktur og -model 

I det nuværende tilsagn er der ikke sikret den nødvendige kontinuitet i prisstrukturen, som er 

gældende i dag, og som tjenesteudbyderne i markedet har bygget deres forretningsmodeller på.  

Hvis ikke tjenesteudbyderne i tilsagnet sikres mulighed for at fortsætte i et prisregime på 

coax, som har samme struktur som i den nuværende, kommercielle model, så har TDC 

mulighed for at trække tæppet væk under de forretningsmodeller i markedet, som over tid 

er designet ud fra den nugældende kommercielle aftalemodel. 



 

Maksimalpriser på gennemsnitshastighed 

Også for coax gælder det, at TDC tilbyder en maksimalprisforpligtelse alene specificeret for to 

specifikke hastigheder – 100 Mbit/s og 1000 Mbit/s. Dette er også for coax utilstrækkeligt, og er i 

sit udgangspunkt et fundamentalt og disruptivt brud med den nuværende, kommercielle model, 

som ikke tager udgangspunkt i specifikke hastigheder. 

Også for coax BSA bør maksimalprisen tage udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning, 

og denne skal holde sig indenfor rammerne af den LRAIC-modellerede omkostning, som 

bør være den af Erhvervsstyrelsen opgjorte.  

 

Hvis der i tilsagnet ikke medtages en maksimalprisforpligtelse på gennemsnitligt afsat coax-

produkt vil den effektivt afregnede BSA-pris således forventeligt stige markant gennem perioden i 

takt med stigningen i efterspurgte hastigheder i markedet, helt ude af trit med underliggende 

omkostningsbase, herunder LRAIC-modelleringen.  

Allerede i dag er 1000 Mbit/s-produktet det absolut mest markedsførte og relevante produkt i 

markedet for indtaget af nye kunder og for opgraderinger af eksisterende kunder, og jf. 

Energistyrelsens seneste, halvårlige telestatistik fremgår det også, at download 

medianhastigheden på coax er steget med hele +137%, dvs. langt over en fordobling, alene på et 

halvt år - og i 2H2020 var steget til 385,6 Mbit/s (mod 162,1 Mbit i 1H2020)1.   

 

LRAIC-omkostning som ramme for prissætningen 

Tilsyneladende er prissætning på coax foretaget uden at skele til de af ERST modellerede LRAIC-

omkostninger. Det må være LRAIC-modellens output, der skal sætte rammen for en relevant 

prissætning på TDCs coax-produkter, men det ser ikke ud til, at ERST har taget hensyn hertil i 

sanktioneringen af TDCs tilsagn på coax-produkterne.  

Den relevante, gennemsnitlige maksimalpris på coax bør således kalibreres ift. LRAIC-

prisen - og vel at mærke uden indregning af gravning på egen grund, idet gravning på 

egen grund traditionelt ikke været en del af BSA-produktet og er det heller ikke i dag. 

  

Gravning på egen grund er en aktivitet, som slutkunden selv forestår eller evt. kan tilkøbe mod 

særskilt afregning. 

  

 

 
1 Tal på teleområdet | Energistyrelsen (ens.dk) 

https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet


Tilsagn fra Norlys 

Nedenfor følger Fastspeeds kommentarer specifikt til Norlys’ forslag til tilsagn. En række af disse 

pointer blev ligeledes adresseret i vores høringssvar fra d. 25/2-2021, men er enten slet ikke eller 

ikke i tilstrækkelig grad adresseret i seneste udkast til tilbud om tilsagn.   

 

Maksimalpriser 

I seneste forslag til tilsagn er der i forhold til tidligere sket en mindre reduktion i den tilbudte mak-

simalpris-forpligtelse - men denne er fortsat hverken et rimeligt eller et realistisk udgangspunkt 

for fremtidig regulering af prisfastsættelsen for adgang til Norlys’ infrastruktur.  

Ifølge ERST er der i vurderingen af maksimalprisen i Norlys’ tilsagn lagt vægt på, at Norlys har lagt 

sig midt i det prisspænd, som er LRAIC-modellens output. Dermed accepterer ERST, at Norlys op-

kræver en ekstraordinær risikopræmie, som der ikke er behov for at skulle indregne, for at Norlys 

sikres incitament til at investere i fortsat fiberudrulning. Samtidig skal det påpeges, at Fastspeed 

ikke kan genkende, at Norlys med deres maksimalpris har lagt sig indenfor dette såkaldte LRAIC-

spænd. Som det ses af figur 1 nedenfor, så er spændet mellem DKK 163,6 (uden installation og 

ekstraordinær risikopræmie) og DKK 218,4 pr. måned (med installation og ekstraordinær risiko-

præmie på 2% WACC). Norlys’ maksimalpris for 2021 er i tilsagnet sat til DKK 225 (2021-priser), 

hvilket ligger helt udenfor spændet.  

Norlys’ gennemsnitlige maksimalpris bør justeres, så denne holder sig indenfor rammerne 

af LRAIC-modellens output for Norlys – uden indregning af ekstraordinær risikopræmie. 

 

Figur 1: LRAIC output, Norlys fiber (kilde: ERST) 

 

 

 

 



Loft over prisudmøntning 

I tilsagnets pkt. 10.1.1.6 underpunkt b) beskrives et ’loft’, således at ingen ydelser kan prissættes 

højere end +20% ift. gennemsnitlige maksimale leje. Det er positivt, at der opereres med en så-

dan begrænsning på prisdifferentiering, dog bør denne i Fastspeeds optik justeres, således at der 

bliver tale om maksimalt +20% målt ift. blot den gennemsnitlige leje, og ikke ift. den maksimale, 

gennemsnitlige leje. Ellers vil der i en situation med en gennemsnitlig prissætning under maksi-

malprisen blive mulighed for markant større effektiv prisdifferentiering fra Norlys’ side.   

 

Norlys’ coax-net 

Også i seneste udkast til markedsafgørelse fritager ERST fortsat Norlys fra at åbne deres coax-net. 

Det er yderst overraskende for Fastspeed, også fordi dette ifølge ERST beror sig på en selvangivet 

plan for en begrænset, delvis nedlukning af Norlys’ coax-net. I vores høringssvar af 25/2-2021 be-

skriver vi, hvorfor det er indlysende nødvendigt, at Norlys pålægges at give adgang til begge infra-

strukturer, der hvor de har SMP, og at et tilsagn alene på fiber-infrastrukturen således vil være 

åbenlyst mangelfuldt. En sådan adgang bør også omfatte adgang til netværk, hvor Norlys har et 

bestemmende ejerskab, og ikke nødvendigvis et 100% ejerskab. 

ERST lægger i deres udkast til markedsafgørelse vægt på, at Norlys lover en adgang til at sælge 

fiber på lige og ikke-diskriminerende vilkår for alle tjenesteudbydere (interne og eksterne) i forbin-

delse med deres lukning af coax-adresser.  

Norlys bør i den sammenhæng pålægges fælles kommunikation til kunderne i samme stil 

med Eniig/Waoo lukningen omkring årsskiftet (herunder forbud mod tvangsmigrering og 

målrettet kommunikation forud for), for ellers stiller Norlys i praksis egne tjenesteudby-

dere markant bedre end eksterne. 

 

  



Tilsagn fra Fibia 

Nedenfor følger Fastspeeds kommentarer specifikt til Fibias tilsagnsforslag. En række af disse 

pointer blev ligeledes adresseret i vores høringssvar fra d. 25/2-2021, men er enten slet ikke eller 

ikke i tilstrækkelig grad adresseret i seneste udkast til tilbud om tilsagn.   

 

Prissætning ud fra LRAIC-modellens niveau 

Fibias tilsagn læner sig op ad prisniveau i LRAIC-model udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. LRAIC-

priserne for Fibia er dog præsenteret på et niveau, der er markant højere end øvrige LRAIC net-

modelleringer, hvilket er yderst overraskende.  

 

Da der samtidig ingen høring har været af branchen i forbindelse med udarbejdelsen af denne 

model, finder Fastspeed det ikke rimeligt at anvende dette uventede og ikke-kommenterede 

resultat som udgangspunkt for fastsættelse af prisniveauet i Fibias tilsagn.  

 

Erhvervsstyrelsen vil ikke forpligte sig til at udarbejde årlige LRAIC prisafgørelser for Fibia, hvorfor 

Fibia selv ønsker at udarbejde sådanne årlige opdateringer. Det virker utrygt og foruroligende, at 

infrastrukturejeren selv påtager sig opgaven med at sikre løbende grundlag for de priser, der skal 

afregnes af eksterne tjenesteudbydere. 

 

Hastighedsdifferentierede priser 

Da der ikke er omkostningsmæssigt belæg af betydning for at udmønte gennemsnitsprisen 

forskelligt på hastigheder, bliver en ’stejl’ prisudmøntning på hastigheder fra netejers side reelt en 

krydssubsidiering mellem hastighedsklasser, dikteret fra netejers side. 

 

En hastighedsdifferentieret prisudmøntning bør være omkostningsmæssigt begrundet. 

 

Decentral afvanding 

Fibia har valgt at definere sit fiber BSA-produkt, så der er trafikafvanding på PoI2-niveau, dvs. at 

man som tjenesteudbyder skal etablere lokal afvanding på ca. 50 PoI-punkter, medmindre man 

vælger at betale for ethernet-transport, som Fibia i tilsagnet ønsker at kunne prissætte helt frit. 

Denne tilgang fordyrer i praksis Fibias BSA-produkt og kan skævvride konkurrencen.  

  



Tilsagn fra EWII 

Nedenfor følger Fastspeeds kommentarer specifikt til EWIIs tilsagnsforslag. En række af disse po-

inter blev ligeledes adresseret i vores høringssvar fra d. 25/2-2021, men er enten slet ikke eller 

ikke i tilstrækkelig grad adresseret i seneste udkast til tilbud om tilsagn. 

 

Tilsagnsperiodens længde 

Tilsagnsperioden er 3 år i EWIIs tilsagn. Denne foreslåede tilsagnsperiode er betydeligt kortere 

end den, der er foreslået i øvrige tilsagn.  

 

Generelt vil en længere tilsagnsperiode være at foretrække, idet dette kan sikre både tjenesteud-

bydere og netejere mere stabile og forudsigelige rammer at operere indenfor.  

 

 

Manglende LRAIC-grundlag 

Der er for EWII ikke udarbejdet en LRAIC-modellering, og derfor er der således ikke for EWII et 

sådan modeloutput som reference ift. prissætningen i EWII’s tilsagn. Det maksimale prisniveau i 

tilsagnet er markant højere end de kommercielle, gældende priser, og er sågar markant over høje-

ste kommercielt udbudte pris på dyreste hastighed.  

Fastspeed finder, at ERST mangler at oplyse, hvad der er ERSTs reelle grundlag for at supportere 

så højt et niveau for maksimale priser, der er meget langt fra de priser, der i dag gælder i kom-

mercielt indgåede aftaler mellem EWII og tjenesteudbyderne – og meget langt fra de priser, som 

EWII har varslet skal gælde fra 1/1-2022.    

 

Fremtidige hastighedsvarianter 

Tilsagnsforpligtelse bør også omfatte relevante, kommende hastighedsvarianter. EWII forpligter 

sig i tilsagnet alene til en gennemsnitlige maksimalpris gældende for hastigheder til og med 1000 

Mbit/s, dvs. tilsagnets forpligtelse tager ikke højde for fremtidige produktvarianter, herunder hø-

jere hastigheder ved hjælp af XGSPON, selvom den teknologisk og markedsmæssige udvikling vil 

gøre sådanne hurtigere hastighedsvarianter relevante indenfor tilsagnsperiodens varighed.  

Prisen på fremtidige produktvarianter bør således også indgå i beregningen af gennemsnitspriser 

indenfor rammerne af maksimalprisforpligtelsen. 

 

Hastighedsdifferentieret udmøntning 

Maksimalprisforpligtelsen i tilsagnet er alene angivet som et gennemsnit, hvilket giver EWII fuld 

frihed til at udmønte differentierede priser på hastigheder efter eget valg og forgodtbefindende. 



Fastspeed mener, at en eventuelt differentieret prisudmøntning på hastigheder skal kunne begrun-

des sagligt og ud fra dokumenterede omkostningsforskelle ved udbud af forskellige hastigheder, 

idet en ellers fuld frihed til at udmønte prisdifferentiering kan anvendes til skævvridning af konkur-

rencen og design af prismodel, der tilgodeser hensyn hos egen tjenesteudbyder relativt til eksterne 

tjenesteudbydere. 

En evt. hastighedsdifferentieret prisudmøntning skal være omkostningsmæssigt begrundet. 

 

  



Bilag 1A: Varslede priser pr. 1/1-2022 – TDC Net 

 

 

 

  



Bilag 1B: Varslede priser pr. 1/1-2022 – Norlys 

 

Fra pressemeddelelse d 13/4: 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/norlys-opgraderer-fra-coax-til-fibernet-i-hele-

forsyningsomradet?publisherId=13559467&releaseId=13619744 

 

  

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/norlys-opgraderer-fra-coax-til-fibernet-i-hele-forsyningsomradet?publisherId=13559467&releaseId=13619744
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/norlys-opgraderer-fra-coax-til-fibernet-i-hele-forsyningsomradet?publisherId=13559467&releaseId=13619744


Bilag 1C: Varslede priser pr. 1/1-2022 – EWII [NB: ej offentligt tilgængelige -

kun sendt til samarbejdspartnere] 

  



Bilag 2: TV2-reklameblok - onsdag d. 18/8, forud for TV2 nyhederne kl 07:00. 

 

Fastspeed 1000 Mbit bredbånd 

 

Hiper 1000 Mbit bredbånd 

 

YouSee 1000 Mbit bredbånd 

 

Telenor (Maxspeed) 1000 Mbit bredbånd 

 
 


