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Bemærkninger til udkast til afgørelser på engrosmarkedet for højkapacitetsbred-

bånd (M3HC) 

 

Med henvisning til de offentliggjorte høringer på www. https://hoeringsportalen.dk/ fremsendes hermed 

bemærkninger mv. fra FDA, Forenede Danske Antenneanlæg. 

 
Generelle bemærkninger: 

a. Som repræsentant for de brugerejede antenneanlæg, og dermed også indirekte for de bagvedlig-
gende ejere = forbrugerne, glæder vi os over, at de stærke markedsaktører, på et mere regionalt 
niveau, gøres til genstand for myndighedskontrol. 

b. Når vital infrastruktur ejes i rent kommercielle strukturer, er det nødvendigt med en sikring af at 
disse infrastrukturer ikke udnyttes på måder, som er til skade for forbrugerne og for mere brede 
samfundsmæssige interesser og hensyn, herunder at der kan opstå konkurrence til fordel for de 
forbrugere, som ikke samtidig er ejere af den infrastruktur, de er tilsluttet og dermed forsynes fra. 

c. Med den nye mere fintmaskede markedsopdeling, vil disse hensyn i højere grad kunne forfølges og 
imødekommes. 

 
Bemærkninger omkring prissætningen 

a. FDA har med interesse fulgt den offentlige debat omkring det forløb, som har ledt til de priser, som 
nu tillades i forhold til adgangen til infrastrukturen. Uden at det er noget, vi har en dyb indsigt i, så 
vil vi gerne udtrykke forundring over, at der tilsyneladende tillades priser, som ligger betydeligt 
over det niveau, der er indgået aftaler på gennem kommercielle aftaler mellem på den ene side en 
monopol-infrastruktur og på den anden 3. parts serviceudbydere. Generelt vil højere priser være til 
skade for forbrugerne og for såvel udbredelsen som brugen af infrastrukturen. 

b. Konkret virker det en anelse overraskende, at myndighederne tilsyneladende er indstillet på at ac-
ceptere, at Norlys lukker en velfungerende coax-infrastruktur, når nu denne infrastruktur tilsynela-
dende er i størrelsesordenen kr. 100,- / måned billigere at drifte, sammenlignet med fiberinfra-
strukturen, jf. herved prissætningen hos TDC for coax BSA, sammenlignet med Norlys’ pris på fiber-
infrastrukturen. 
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Bemærkninger om Norlys’ annoncering af lukning af coax-infrastruktur 
a. FDA skal opfordre til, at så længe Norlys-ejet coax-infrastruktur er i drift, så skal det være åbnet for 

3. partsudbydere – lidt sloganagtigt kan man sige, at infrastrukturen skal være åben (for alle), så 
længe den ikke er lukket (for alle). Herved kan det måske sikres, at de angivne tidsplaner for ned-
lukning af coax-anlæg overholdes, og at tiden ikke trækkes, til skade for konkurrencen og dermed 
for brugerne. 

b. Det bør overvejes, om der kan pålægges Norlys – og på tilsvarende eventuelle andre SMP-ejere af 
en funktions- og konkurrencedygtig infrastruktur – en pligt til at udbyde den velfungerende coax-
infrastruktur til salg, i det omfang, de ikke selv længere ønsker at drifte den. Herved kunne man 
måske fastholde infrastrukturkonkurrencen, der hvor den aktuelt findes. Derved kan det fortsatte 
samfundsmæssige afkast af de foretagne investeringer sikres, så længe mindst én operatør kan se 
en kommerciel interesse i at drifte infrastrukturen. 

c. De brugerejede anlæg, som har aftaler om service mv. med en aktør/operatør, som ikke mere øn-
sker at understøtte coax-infrastrukturen (aktuelt Norlys), bør kunne få lov at opsige disse aftaler, 
særligt i de tilfælde, hvor operatøren har en aftalemæssige de-facto (ene)rådighed over infrastruk-
turens kapacitet. Herved kan det sikres, at den brugerejede infrastruktur ikke fortaber sin faktiske 
værdi til skade for ejerne. 

 
 
FDA, Forenede Danske Antenneanlæg står selvsagt til rådighed for Erhvervsstyrelsen for uddybning af oven-
stående. 
 
 

Med venlig hilsen 
FDA, Forenede Danske Antenneanlæg 
 
 
[afsendt elektronisk uden signatur] 

Søren Birksø Sørensen 
Sekretariatschef 
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