
 

 

 

 SIDE 1 
 

 

NORLYS' BEMÆRKNINGER TIL HØRING OVER UDKAST TIL   

MARKEDSAFGØRELSE OG TILSAGNSAFGØRELSE PÅ M3HC (JULI 2021) 

Norlys har modtaget Erhvervsstyrelsens e-mail af 2. juli 2021 med reviderede udkast til markedsafgørelse og 

tilsagnsafgørelse på marked M3HC inklusive bilag, idet Erhvervsstyrelsen har anmodet om Norlys' bemærkninger hertil. 

 

Det skal generelt bemærkes, at Erhvervsstyrelsen kun har foretaget enkelte justeringer i udkastene til markedsafgørelse og 

tilsagnsafgørelse, i forhold til de udgaver (uden bilag) som Norlys modtog den 16. juni 2021. Norlys afgav som bekendt 

høringssvar om de foreløbige udkast den 25. juni 2021, og det er Norlys' opfattelse, at de bemærkninger, som Norlys 

fremkom med i den forbindelse, fortsat er relevante - naturligvis bortset fra de enkelte punkter, som Erhvervsstyrelsen 

således allerede har rettet. Af hensyn til læsevenligheden er de relevante bemærkninger i vidt omfang gentaget (og uddybet) 

i dette høringssvar. 

 

Dette høringssvar indeholder oplysninger fra Norlys der udgør erhvervshemmeligheder. Det er angivet i de enkelte 

punkter nedenfor, hvilke dele af høringssvaret, der således er fortroligt. 

 

Norlys skal bemærke følgende: 

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER  

Norlys skal indledningsvis give nogle generelle bemærkninger til Erhvervsstyrelsens tilgang og håndtering af 

SMP-udpegning og -regulering. Disse bemærkninger bør tages i betragtning sammen med de mere specifikke 

bemærkninger længere nedenfor.  

1.1 Markedsbaseret udrulning og teknologineutralitet skal være bærende i al regulering 

Det gældende teleforlig1 indeholder (og bekræfter) to fundamentale principper og politiske ønsker, som siden 

1999 har udgjort rammen for dansk telepolitik: i) markedsbaseret udrulning, og ii) teknologineutral regulering. 

Disse to grundprincipper er også stemmende med de principper, der er kommet til udtryk i den sektorspecifikke 

konkurrenceregulering i teleloven og det bagvedliggende teledirektiv2 og bør således være bærende for al 

regulering på teleområdet. 

 

Betragtningerne til teledirektivet giver klart udtryk for disse principper. Det fremgår eksempelvis af betragtning 3, 

at et af formålene med revisionen af regelsættet for telekommunikation var at "skabe incitamenter til investering i 

højhastighedsbredbåndsnet". Det fremgår ligeledes af betragtning 26, at "Der bør tilskyndes til både reelle 

investeringer og konkurrence, som går hånd i hånd, således at økonomisk vækst, innovation og forbrugernes 

valgmuligheder øges." Dette uddybes i betragtning 27 og 28, som ligeledes lægger vægt på behovet for at skabe 

"passende incitamenter for investering i nye net med meget høj kapacitet". Dette er også stemmende med de 

nationale politiske ønsker i teleforliget.  

 

For så vidt angår prisregulering - der er et afgørende forhold, når der ses på incitamenter til udrulning og drift - 

fremgår de overordnede hensyn bag den konkurrencemæssige regulering af SMP-udbydere af telelovens § 46, 

stk. 2 og 4 - og følger også af teledirektivets art. 74, stk. 2, 1. pkt., hvoraf det, bl.a. fremgår, at reguleringen skal 

 

1 Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark - af 17. maj 2018 

2 Direktiv 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation - ofte omtalt som "kodeks" - i dette høringssvar omtalt som teledirektivet 
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"tjene til at fremme udrulning af nye og forbedrede net og maksimere bæredygtige fordele for slutbrugerne". Disse 

hensyn kom netop eksplicit med ind i teleloven ved seneste ændring for at sikre opfyldelse af ét af teledirektivets 

vigtige mål; at fremme investeringerne i nye net med meget høj kapacitet med henblik på at øge fordelene for 

forbrugerne og erhvervslivet. 

 

Hensynet til en konstant udrulning og "bæredygtige fordele" er skrevet ind i lovteksten for at sikre 

overensstemmelse med direktivets fokus på at skabe incitamenter til investering i højhastighedsbredbåndsnet. 

Forarbejderne til ændringen3 fastslår også, at de hensyn, som Erhvervsstyrelsen tidligere skulle anvende ved 

eksempelvis valget af prisfastsættelsesmetoder, skal justeres.  

 

Erhvervsstyrelsen kan altså ikke i sin regulering fokusere ensidigt på konkurrence og forbrugerpriser - der skal 

også tages hensyn til at fremme udrulning af NGA-net, og det er ikke op til Erhvervsstyrelsen (eller andre 

myndigheder) at træffe teknologivalg for forbrugerne eller udbyderne.  

1.2 Forhåndsregulering kan og skal kun anvendes, hvor det er absolut nødvendigt 

Med markedsanalysen og de påtænkte SMP-udpegninger på fiber- og coaxområdet (marked M3HC) udvider 

Erhvervsstyrelsen i betydelig grad omfanget at forhåndsregulering på det danske marked. Herunder går 

Erhvervsstyrelsen i en anden retning, end der er forudsat med det nye teledirektiv, og på visse punkter også mod 

EU-kommissionens generelle vurderinger (se nærmere om sidstnævnte længere nede). 

 

Det fremgår af betragtning 29 til teledirektivet, at "Målet er gradvis at mindske mængden af forhåndsregulerende 

sektorspecifikke bestemmelser, efterhånden som konkurrencen på markederne udvikler sig, og i sidste instans at 

sikre, at den elektroniske kommunikation reguleres udelukkende gennem konkurrenceretten. Da markederne for 

elektronisk kommunikation har udvist stærk konkurrencedynamik de seneste år, er det meget vigtigt, at 

forhåndsregulerede forpligtelser kun benyttes, hvor der ikke er effektiv og bæredygtig konkurrence på de 

relevante markeder. […]" (Fremhævning foretaget her.) 

 

Det samme hensyn ses også understreget i betragtning 18 til 2020-henstillingen4, hvor det om afgrænsningen af 

regulerede markeder er anført, at "Anvendelsen af [trekriterietesten] bør begrænse antallet af regulerede 

markeder i den elektroniske kommunikationssektor og dermed bidrage til gradvist at reducere sektorspecifik 

forhåndsregulering, efterhånden som konkurrencen på disse markeder øges. […]" Det fremgår endvidere 

udtrykkeligt af samme betragtning 18, at "Det er meget vigtigt, at sådanne forhåndsregulerede forpligtelser kun 

pålægges med henblik på at sikre holdbar konkurrence på et engrosmarked, hvor der er en eller flere 

virksomheder med en stærk markedsposition, og hvor midlerne i konkurrenceretten ikke er tilstrækkelige til at 

løse problemet." 

 

Dette grundlæggende princip skal tages i betragtning af Erhvervsstyrelsen både på overordnet plan - herunder i 

forbindelse med vurderingen af om ex ante-regulering overhovedet er nødvendig - og ved pålæggelse af 

forpligtelser for enkelte udbydere. Ethvert indgreb må altså være meget velbegrundet, og der skal være stærke 

 

3 Lovforslag nr. nr. 42 af 8. december 2020 om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love (Implementering af 

direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) m.v.), bemærkningerne til nr. 47 til 49.  

4 Kommissionens henstilling 2020/2245 af 18. december 2020 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation 
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indikationer for, at den generelle konkurrenceret (herunder eksisterende indgreb med hjemmel heri) ikke er 

tilstrækkelig til at sikre konkurrencen. 

 

Det fremgår ligeledes af betragtning 29 til teledirektivet, at "[…]Sigtet med forhåndsregulering er at opnå fordele 

for slutbrugerne ved at sikre effektiv konkurrence på detailmarkederne på et varigt grundlag. Forpligtelser på 

engrosniveau bør indføres, hvis konkurrencen på et eller flere detailmarkeder sandsynligvis ikke vil blive effektiv 

uden sådanne forpligtelser. […]" (Fremhævning foretaget her.) 

 

Dette understreger, at når der eksisterer en effektiv konkurrence i detailledet, så er der i udgangspunktet ikke 

behov for regulering på engrosniveau.  

1.3 Processen med Erhvervsstyrelsen omkring tilsagn har kun givet begrænset rum 

Et dialogbaseret tilsagn er efter Norlys' opfattelse det bedste for alle parter - både for udbyderne, for markedet og 

for Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed - fordi det er afstemt til virkeligheden. Processen omkring 

markedsanalyse, mulig SMP-udpegning og tilsagn har imidlertid været lang og til tider hård. Norlys vil gerne 

generelt kvittere for Erhvervsstyrelsens dialog og tilgængelighed i processen, men bemærker også, at 

Erhvervsstyrelsen efter Norlys' opfattelse har haft et betydeligt fokus på at få gennemført forhåndsregulering på 

dette marked. Dette har medført, at rammerne for Norlys' tilsagn reelt har været snævre og i realiteten været 

meget styret af Erhvervsstyrelsens synspunkter om indholdet af en eventuel forpligtelsesregulering. 

 

Det er Norlys' opfattelse, at Erhvervsstyrelsens tilgang til tilsagnsprocessen - og navnlig Erhvervsstyrelsens syn 

på en eventuel forpligtelsesregulering - har ført til, at de afgivne tilsagn har en karakter, der ligger meget tæt på 

en forpligtelsesregulering og dermed ikke indeholder den fleksibilitet og markedstilgang, som ville være mest 

hensigtsmæssig. Det gælder navnlig vedrørende prisregulering, muligheden for prisjusteringer og (manglende) 

teknologineutralitet. Det er således fortsat Norlys' opfattelse, at navnlig de prisvilkår, der er indeholdt i tilsagnet, 

ikke til fulde afspejler de faktiske omkostninger og den markedsmæssige risiko. Det er også Norlys' opfattelse, at 

bindingerne på prisjusteringer skaber usikkerhed og rigiditet og dermed hindrer en agil udvikling af produkter og 

prisplaner, således at nogle af markedsdynamikkerne hindres. 

 

Reguleringen af SMP-udbydere har til formål at sikre konkurrencen ved at sikre mod misbrug. En del af den 

nuværende regulering har stadig sit udspring i det reguleringsbehov, der var - og er - for at sikre, at de gamle 

monopolselskaber ikke i urimelig grad lukrerer på deres position efter liberaliseringen og "går i stå" - men agerer 

effektivt og markedsorienteret. Det er imidlertid meget væsentligt at være opmærksom på markedets udvikling 

siden monopoltiden, hvilket netop også kommer til udtryk i de betragtninger, de er citeret under pkt. 1.2 ovenfor, 

hvorefter det er hensigten fra lovgiver og fra-EU-kommissionen gradvis at foretage en yderligere deregulering og 

mindske mængden af forhåndsregulerende sektorspecifikke bestemmelser. 

 

Det er dog Norlys' opfattelse, at Erhvervsstyrelsen ikke i tilstrækkelig grad erindrer, at Norlys' net (såvel SE's som 

Eniigs net) er etableret på markedsvilkår - og ikke er "arvet" fra et monopol. Derfor må Erhvervsstyrelsen også til 

stadighed anvende en formodning om, at Norlys og andre netejere, der er etableret på markedsvilkår, opererer 

effektivt og i konkurrence, og kun hvis denne formodning med betydelig grad af sikkerhed kan afkræftes, kan det 

eksempelvis være relevant at overveje effektivitetsjusteringer.  
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1.4 Rækkefølgen mellem SMP-udpegning og tilsagn 

Norlys anerkender og bifalder Erhvervsstyrelsens ønske om at få igangsat processen med tilsagn ganske hurtigt. 

Det har betydet, at den kronologi, som teleloven og teledirektivet reelt foreskriver, ikke er fulgt, hvilket også har 

uhensigtsmæssigheder. Telelovens § 47 d, stk. 1, pkt.. og teledirektivets artikel 79, stk. 1 foreskriver, at 

"Udbydere, der er udpeget som havende en stærk markedsposition, kan afgive tilsagn […]". Denne kronologi har 

en del for sig, idet en eventuel forpligtelsesregulering skal tage udgangspunkt i løsningen af det konstaterede 

konkurrenceproblem på det relevante marked - og tilsvarende skal et tilsagn også måles op mod dette. 

 

Da tilsagnsprocessen har kørt samtidig med færdiggørelse af markedsanalyse og SMP-udpegning, har Norlys (og 

andre udbydere) ikke kunnet forholde sig til det endelige grundlag for en eventuel SMP-udpegning. Navnlig i lyset 

af de ret omfattende tekstmæssige ændringer i den seneste udgave af markedsanalysen må det konstateres, at 

det nok havde været hensigtsmæssigt, at markedsanalyse og SMP-udpegning var endelige inden drøftelserne 

om tilsagn.  

2. ERHVERVSSTYRELSENS UDKAST TIL MARKEDSANALYSE (JULI 2021) 

Norlys har bemærket, at Erhvervsstyrelsen på en række punkter har opdateret og tilpasset markedsanalysen, 

hvilket giver anledning til nogle supplerende bemærkninger i forhold til tidligere høringssvar herom.  

 

Norlys har særligt bemærket Erhvervsstyrelsens redegørelse for opfyldelse af trekriterietesten i teledirektivets 

artikel 67, stk. 1, og i 2020-henstillingen (og overgangen fra 2014-henstillingen til 2020-henstillingen), hvilket giver 

anledning til nogle generelle bemærkninger, som anført i pkt. 2.1-2.2 nedenfor. Bemærkningerne til de specifikke 

afsnit om Norlys' marked og SMP-udpegning af Norlys findes sammen med bemærkningerne til 

markedsafgørelsen under pkt. 3 nedenfor. 

2.1 Der tages ikke højde for kommercielle aftaler omkring åbning af fibernet 

I markedsanalysens pkt. 4.1.3.2 om "Andet kriterie – markedets dynamik" konkluderer Erhvervsstyrelsen - i 

modsætning til EU-Kommissionens generelle vurdering - at det danske marked for centralt opsamlede produkter 

ikke tenderer mod reel konkurrence inden for den relevante tidshorisont. Erhvervsstyrelsens vurdering baserer sig 

på de nationale infrastrukturmæssige forhold, navnlig den mindre brug af lokal opsamling samt 

Erhvervsstyrelsens egen vurdering af konkurrencen fra trådløse teknologier. 

 

Erhvervsstyrelsen har således reelt kun vurderet den infrastrukturbaserede konkurrence og ikke andre kilder til 

konkurrence, som også skal tages i betragtning. 

 

Det følger af 2020-henstillingens betragtning 15, at "Når de nationale tilsynsmyndigheder vurderer 

tilstrækkeligheden af konkurrencen og behovet for reguleringstiltag, bør de også tage hensyn til, om 

interesserede virksomheder kan få adgang i engrosleddet på rimelige kommercielle vilkår, der muliggør 

bæredygtige og konkurrencedygtige resultater for slutbrugerne på detailmarkedet." (Fremhævning foretaget her.) 

Erhvervsstyrelsen kan altså ikke nøjes med at se på infrastrukturbaseret konkurrence, men må vurdere, om der 

er basis for konkurrence på slutbrugermarkedet. 

 

Det følger således også at 2020-henstillingens betragtning 15, at "Forretningsaftaler, herunder aftaler om 

engrosadgang, aftaler om saminvestering og aftaler om gensidig adgang mellem operatører, som er indgået på et 
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varigt grundlag, og som er bæredygtige, vil kunne bidrage til at forbedre den konkurrencemæssige dynamik og 

kan i sidste ende løse de konkurrencemæssige problemer på det tilsvarende detailmarked og derfor give 

anledning til deregulering af engrosmarkederne. Forudsat at sådanne aftaler overholder konkurrencerettens 

principper, bør de tages i betragtning, når det vurderes, om der på længere sigt kan forventes konkurrence på 

markedet." (Fremhævning foretaget her.) 

 

Markedsanalysens pkt. 4.1.3.2 indeholder ingen beskrivelse eller stillingtagen til de eksisterende kommercielle 

aftaler på markedet, herunder eksistensen af OpenNet og de aftalemodeller, kommercielle vilkår og 

aftalemæssige bindinger, der eksisterer i OpenNet. 

 

Det er Norlys' opfattelse, at Erhvervsstyrelsen herved har udeladt et væsentligt element i vurderingen af, om 

andet kriterie er opfyldt. Når Erhvervsstyrelsens konklusion går imod EU-Kommissionens generelle vurdering, må 

der stilles særligt høje krav til grundlaget for vurdering, herunder at alle relevante forhold inddrages. 

2.2 Der er ikke taget begrundet stilling til virkningen af den generelle konkurrenceret 

I markedsanalysens pkt. 4.1.3.3 om "Tredje kriterie – konkurrencerettens tilstrækkelighed" konkluderer 

Erhvervsstyrelsen - også på dette punkt i modsætning til EU-Kommissionens generelle vurdering - at den 

almindelige konkurrenceret ikke alene er tilstrækkelig til at kunne afhjælpe eventuelle konstaterede markedssvigt. 

 

Erhvervsstyrelsens vurdering er reelt ikke nærmere begrundet, idet Erhvervsstyrelsen blot henviser til "de forhold, 

der er beskrevet ovenfor" (dvs. om første og andet kriterie). Der er ingen selvstændig begrundelse for, hvorfor det 

tredje kriterie er opfyldt, og der er således intet, der indikerer, at Erhvervsstyrelsen har foretaget en reel analyse 

heraf.  

 

For at kunne begrunde en regulering skal alle tre kriterier i trekriterietesten være opfyldt, jf. teledirektivets artikel 

67, stk. 1. Det er klart, at det tredje kriterie har et selvstændigt indhold og ikke blot kan anses for opfyldt blot af 

samme grunde som første og andet kriterie. Det følger også af 2020-henstillingens betragtning 17, at "Det tredje 

kriterium har til formål at vurdere om konkurrenceretten alene er tilstrækkelig til at løse vedvarende markedssvigt, 

navnlig i betragtning af, at forhåndsregulering effektivt kan forhindre overtrædelser af konkurrencereglerne. […]" 

Det er dermed klart indikeret, at der skal foretages en selvstændig analyse og vurdering heraf. 

 

Det følger ligeledes af 2020-henstillingens betragtning 17, at "[…] Konkurrenceretlig indgriben vil efter al 

sandsynlighed ikke være tilstrækkelig, hvis det er uomgængelig nødvendigt med hyppig og/eller rettidig indgriben 

for at korrigere vedvarende markedssvigt. […]" (Fremhævning foretaget her.) Analysen må således - for at 

kriteriet kan være opfyldt - dokumentere sådan et uomgængeligt nødvendigt behov for regulering. Sådan et behov 

ses ikke at være til stede på dette marked. 

 

Erhvervsstyrelsens manglende analyse eller begrundelse vedrørende indvirkningen fra den almindelige 

konkurrenceret er en alvorlig mangel i markedsanalysen. Som også anført under pkt. 2.1 ovenfor, må der stilles 

særligt høje krav til grundlaget for Erhvervsstyrelsens vurdering, når Erhvervsstyrelsens konklusion går imod EU-

Kommissionens generelle vurdering.  
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3. MARKEDSAFGØRELSEN 

Det er - fortsat - Norlys' opfattelse, at udkastet til markedsafgørelse og den underliggende markedsanalyse ikke i 

tilstrækkelig grad inddrager opdaterede oplysninger om den markedsudvikling, der allerede er sket. Det er 

ligeledes Norlys' opfattelse, at udkastet til markedsafgørelse og den underliggende markedsanalyse ikke lægger 

tilstrækkelig vægt på den markedsudvikling, der kan forventes og forudses i løbet af den kommende periode - 

herunder som følge af den udvikling og de andre forpligtelser, som Norlys allerede har påtaget sig.  

3.1 Markedsanalysen og markedsafgørelsen er i vidt omfang baseret på oplysninger, der er over et år gamle 

Udkastet til markedsafgørelse er baseret på Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse af engrosmarkederne 

for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) fra juli 2020, som senere er opdateret i 

september 2020 og december 2020 efter høring og senest opdateret inden den nuværende høring. 

 

En stor del af talmaterialet baserer sig på Erhvervsstyrelsens rapport om udviklingen på detailmarkedet for 

bredbånd fra juni 2019, hvor data er indhentet i 1. halvår 2019. I den reviderede udgave af markedsanalysen er 

det anført, at data er opdateret "hvor det er vurderet relevant" med tal fra 1. halvår 2020 (jf. 

markedsundersøgelsens side 9).  

 

Der er således - fortsat - ikke indhentet eller inddraget nye oplysninger i 2. halvdel af 2020 eller i 2021. Ved en 

forventet afgørelse ultimo 2021 vil en meget stor del af analysen således være baseret på talmateriale, der er 

over 1,5-2 år gammelt (eller ældre). 

 

Uagtet at processen med afgivelse af tilsagn har været lang, så er det Norlys' klare opfattelse, at 

Erhvervsstyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse ud fra de markedsforhold, der er gældende på tidspunktet for 

afgørelsen, og ikke mindst den markedsudvikling, der er sket eller kan forventes eller forudses i løbet af den 

kommende periode. Det følger også af det forvaltningsretlige officialprincip, at Erhvervsstyrelsen har pligt til at 

oplyse sagen, herunder at sikre, at oplysningerne i sagen har den fornødne aktualitet. 

 

Det gælder i særlig grad i denne henseende, hvor markedsudviklingen netop i 2. halvår af 2020 og i den allerede 

forløbne del af 2021 har været markant og har vist en betydelig anden tendens, end den som Erhvervsstyrelsen 

lægger til grund og antager vil fortsætte. Denne udvikling beskrives også nærmere under pkt. 3.3.3 nedenfor. 

3.2 I vurderingen af markedssituationen lægges det til grund, at Norlys ikke har åbnet sit net 

I pkt. 1.3.2 i udkastet til markedsafgørelse har Erhvervsstyrelsen angivet sin vurdering af den markedssituation, 

der er lagt til grund ved afgørelsen om en særlig markedsposition. Af dette afsnit fremgår blandt andet følgende 

beskrivelse og vurderinger af markedssituationen: 

 

• "[…] det [er] nødvendigt, at der tilvejebringes netadgang til højkapacitetsinfrastrukturen på rimelige, redelige, 

transparente og ikke-diskriminerende vilkår, herunder prisvilkår, hvormed den tjenestebaserede konkurrence 

sikres til fordel for detailkunderne." 

• "[…] Norlys [har] således både mulighed for og incitament til at agere uafhængigt af konkurrenter og kunder 

og til at agere på en måde, der er til skade for den samlede konkurrence på detailmarkedet." 

• "Som følge heraf er der derfor risiko for, at Norlys presser de konkurrerende tjenesteudbydere ud af 

detailmarkedet ved at sætte prisen på højkapacitetsinfrastruktur (engrosprisen) og prisen på 
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højhastighedsabonnementer (detailprisen) med en for lille eller negativ margin eller på anden måde 

tilgodeser egen detailforretning." 

• "Det er derfor afgørende for konkurrencen og i sidste ende forbrugerne på markedet, at det sikres, at 

eksterne tjenesteudbydere også kan benytte Norlys’ fibernet med henblik på at levere bredbåndstjenester til 

detailmarkedet i lige konkurrence med Norlys’ egen detailforretning." 

Det er Norlys' opfattelse, at de ovenfor angivne vurderinger ikke giver et retvisende billede af den nuværende 

markedssituation, endsige den forventede markedssituation ved udgangen af 2021 eller de følgende 5 år. Norlys 

har konstateret, at Erhvervsstyrelsen har fastholdt disse formuleringer - og dermed også grundlaget for 

vurderingen - efter Norlys' høringssvar om de foreløbige udkast den 25. juni 2021. 

 

Den ovenfor citerede vurdering lægger både sprogligt og indholdsmæssigt til grund, at Norlys' fibernet enten slet 

ikke er åbent eller ikke er åbent på "rimelige, redelige, transparente og ikke-diskriminerende vilkår, herunder 

prisvilkår". Vurderingen lægger endvidere til grund, at Norlys er uden nogen form for regulering og således ikke 

har begrænsninger i muligheden for at agere på konkurrenceskadelig måde. Det er ikke korrekt. Som nærmere 

beskrevet nedenfor er Norlys' fibernet åbent på rimelige og markedskonforme vilkår, og åbningen er underlagt 

forpligtende regulering i både aftaler med OpenNet og tilsagn afgivet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

3.3 Udkastene til afgørelser inddrager ikke i tilstrækkelig grad forventningerne til markedsudviklingen 

Det fremgår af SMP-retningslinjernes5 pkt. 16 og af betragtning 163 til teledirektivet, at Erhvervsstyrelsen som 

national tilsynsmyndighed bør vurdere, "om en eventuel mangel på reel konkurrence er varig". Erhvervsstyrelsen 

kan altså ikke nøjes med at se på hidtidige forhold, men må også se på den forventede udvikling. 

 

Det fremgår også eksplicit af SMP-retningslinjernes pkt. 17, at Erhvervsstyrelsen som national tilsynsmyndighed 

bør "tage de eksisterende markedsvilkår i betragtning samt den markedsudvikling, der forventes eller kan 

forudses i løbet af den næste analyseperiode, hvis der ikke indføres regulering på grundlag af en konstatering af 

en stærk markedsposition". (Fremhævning foretaget her.) 

 

For så vidt angår den fremtidige markedsudvikling angiver SMP-retningslinjernes pkt. 19, at Erhvervsstyrelsen 

som national tilsynsmyndighed "bør inddrage tidligere og aktuelle oplysninger i analysen, hvis de er relevante for 

udviklingen på det pågældende marked inden for den næste analyseperiode. I denne forbindelse skal det 

understreges, at let tilgængelig dokumentation for tidligere praksis ikke automatisk betyder, at denne praksis 

sandsynligvis vil fortsætte i den næste analyseperiode. […]" (Fremhævning foretaget her.) SMP-retningslinjerne 

understreger altså tydeligt, at Erhvervsstyrelsen ikke alene kan se på historiske udviklinger, men er nødt til at se 

på forventede ændringer. 

 

SMP-retningslinjernes pkt. 20 supplerer med, at "Det følger af ovenstående, at de nationale tilsynsmyndigheder 

bør gøre sig både statiske og dynamiske overvejelser som led i deres markedsanalyse med henblik på at 

afhjælpe markedssvigt, som er konstateret på detailniveau, ved at indføre passende regulerende forpligtelser på 

engrosniveau." (Fremhævning foretaget her.) 

 

Det følger af teledirektivets artikel 67, stk. 1, at "De nationale tilsynsmyndigheder tager nøje hensyn til SMP-

retningslinjerne og følger de procedurer, der er omhandlet i artikel 23 og 32, når de foretager en sådan analyse." 

 

5 2018/C 159/01 - Retningslinjer for markedsanalyse og vurdering af stærk markedsposition efter EU's regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester  
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Erhvervsstyrelsen henviser med rette også selv til SMP-retningslinjerne, som netop er retningsgivende for den 

afgørelse og SMP-udpegning, der eventuelt skal træffes. 

 

Vurderingerne omtalt i pkt. 3.2 ovenfor er rent tilbageskuende og betragter således alene markedet, som det har 

været indtil nu. Det fremgår ikke af udkastet til markedsafgørelse, at Erhvervsstyrelsen har inddraget rimelige og 

begrundede forventninger til markedsudviklingen. Hvis sådanne hensyn er inddraget, er de ikke beskrevet, 

ligesom det ikke fremgår, hvilken betydning de har haft for vurderingen.  

 

Navnlig tre forhold synes ikke i tilstrækkelig grad inddraget i Erhvervsstyrelsens vurdering og begrundelse for 

SMP-udpegningen, jf. udkastet til markedsafgørelse: 

 

1. Norlys' tilslutning til OpenNet og fulde åbning af nettet samt det antal frivillige og kommercielle aftaler, som 

Norlys rent faktisk har indgået med service providere (fra 2. halvår 2019). 

2. Norlys' fusionstilsagn til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der er afgivet i juni 2019, herunder de 

begrænsninger og krav disse fusionstilsagn lægger på Norlys i relation til åbning af net, ikke-diskrimination og 

øvrige vilkår. 

3. Den faktiske udvikling i antallet af slutkunder ved andre service providere på Norlys' fibernet i 2. halvår af 

2020 og den forløbne del af 2021. 

Disse tre forhold uddybes nærmere nedenfor: 

3.3.1 Erhvervsstyrelsen har ikke inddraget betydningen af Norlys' faktiske netåbning, tilslutning til OpenNet og 

kommercielle aftaler 

Som anført ovenfor, herunder i de citerede beskrivelser og vurderinger (pkt. 3.2 ovenfor), så kan udkastet til 

markedsafgørelse komme til at fremstå, således at det er lagt til grund, at Norlys' fibernet slet ikke er åbent, men 

at det alene bliver åbent som følge af en markedsafgørelse (og tilsagn). Det er som bekendt ikke tilfældet, og 

dette forhold bør fremgå tydeligere i afgørelsen. 

 

Det fremgår af teledirektivets artikel 68, stk. 6, at Erhvervsstyrelsen som national tilsynsmyndighed i forbindelse 

med pålæggelse af foranstaltninger "overvejer indvirkningen af ny markedsudvikling, f.eks. vedrørende 

kommercielle aftaler, herunder aftaler om saminvestering, der påvirker dynamikken i konkurrencen". Som 

beskrevet ovenfor skal den forventede markedsudvikling også inddrages. Eksisterende kommercielle aftaler skal 

ikke kun inddrages ved selve reguleringen, men også i forbindelse med overvejelsen, om det overhovedet er 

berettiget at pålægge regulering. Det følger af direktivets betragtning 170, hvor det anføres, at "Sideløbende med 

den gradvise overgang til deregulerede markeder vil kommercielle aftaler, herunder om saminvestering og 

adgang mellem operatører, blive stadig mere almindelige, og hvis de er holdbare og forbedrer 

konkurrencedynamikken, vil de kunne bidrage til den konklusion, at et bestemt engrosmarked ikke berettiger 

forhåndsregulering. […]" 

 

Norlys har - som det er Erhvervsstyrelsen bekendt - indgået kommercielle aftaler via OpenNet med næsten alle 

service providere på det danske marked. Hovedparten af disse aftaler er indgået efter midten af 2019 og således 

efter de væsentligste data i Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelse. 
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Norlys har således i dag kommercielle og frivillige aftaler om adgang til SE's og Eniigs fibernet via OpenNet med 

AiB, Bolignet, EWII, Fastspeed, IP Vision, Kviknet, Nuuday, Senia Networks og Telenor samt yderligere med 

Fibia/Waoo på Eniigs fibernet. Erhvervsstyrelsen har efter den indledende høring i juni 2021 indføjet dette i 

markedsanalysen. Det er dog fortsat vanskeligt at læse, om og i hvilket omfang dette har haft betydning for 

Erhvervsstyrelsens vurdering af behovet for SMP-udpegning og deraf følgende regulering. 

 

Virkningen af de mange eksterne aftaler vil - alt andet lige - først kunne ses efter nogen tid. Fra det tidspunkt, 

hvor aftalen indgås, skal der ske en teknisk onboardning af service provideren, og dernæst er det sædvanligt, at 

der går en vis tid, før den nye service provider har etableret sig på markedet. Som det er beskrevet under pkt. 

3.3.3 nedenfor, kan der dog allerede nu ses en betydelig udvikling i den eksterne omsætning, hvilket er en 

indikation af, at de eksterne service providere har fået et sikkert fodfæste på markedet under anvendelse af 

Norlys' fibernet. 

3.3.2 Erhvervsstyrelsen har ikke inddraget betydningen af Norlys' fusionstilsagn 

Som anført under pkt. 2.2 ovenfor indeholder markedsanalysen ikke nogen reel analyse af eller begrundelse for, 

at den almindelige konkurrenceret ikke generelt er tilstrækkelig til at kunne afhjælpe eventuelle konstaterede 

markedssvigt på det marked, som Erhvervsstyrelsen har analyseret. Det samme gør sig gældende for så vidt 

angår den konkrete vurdering af Norlys' delmarked. 

 

Erhvervsstyrelsen har således i udkastet til markedsafgørelse slet ikke omtalt eller redegjort for betydningen af 

Norlys' fusionstilsagn. Udkastet til afgørelse synes således helt at bortse fra fusionstilsagnene og den påvirkning, 

de har for markedssituationen og for Norlys' evne til at agere uhindret på markedet.  

 

Det er anført på side 129 i markedsundersøgelsen, at "Fusionen mellem Eniig og SE har påkrævet en række 

tilsagn til konkurrencemyndighederne om engrosåbning af Norlys’ samlede fibernet, herunder SE’s fibernet.", og 

at "Norlys’ fusionstilsagn synes således at have fremskyndet forhandlinger med tjenesteudbydere på SE-delen af 

Norlys’ net." Hverken markedsanalysen eller udkastet til markedsafgørelse eller tilsagnsafgørelse indeholder dog 

nogen nærmere beskrivelse af de vilkår, der er indeholdt i fusionstilsagnet, endsige nogen analyse heraf.  

 

Det følger af betragtning 163 til teledirektivet, at "Det er vigtigt, at sådanne ex ante-forpligtelser kun pålægges på 

et engrosmarked, hvor der er en eller flere virksomheder med en stærk markedsposition, med henblik på at sikre 

holdbar konkurrence, og hvor midlerne i medlemsstatens eller Unionens konkurrenceret ikke er tilstrækkelige til at 

løse problemet."  

 

Det følger også af teledirektivets artikel 67, stk. 1, 2. afsnit, at "Et marked kan anses for at berettige, at de 

reguleringsmæssige forpligtelser i dette direktiv pålægges, hvis alle af de følgende kriterier er opfyldt: [….] 

b) der er en markedsstruktur, som ikke går i retning af en effektiv konkurrence inden for den givne tidshorisont, 

hvad angår den infrastrukturbaserede konkurrence og andre kilder til konkurrence bag hindringerne for adgang 

c) konkurrenceretten alene er ikke tilstrækkelig til at kunne afhjælpe de konstaterede markedssvigt.[…]." Denne 

trekriterietest er også omtalt under pkt. 1.4 ovenfor, hvor der er givet bemærkninger til Erhvervsstyrelsens 

anvendelse af trekriterietesten på generelt plan (ved markedsanalysen) - men trekriterietesten skal også 

anvendes i forhold til den enkelte udbyder. 
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Det følger endvidere af artikel 67, stk. 2, at Erhvervsstyrelsen skal se "på udviklingen ud fra et fremadrettet 

perspektiv, i fraværet af regulering pålagt efter denne artikel på det relevante marked, og tager hensyn til alle 

følgende: a) markedsudvikling, der påvirker sandsynligheden for, at der vil opstå effektiv konkurrence på det 

relevante marked [… og] c) andre former for forskrifter eller foranstaltninger, der er indført og påvirker det 

relevante marked eller det beslægtede detailmarked/de beslægtede detailmarkeder i hele den relevante periode, 

herunder men ikke begrænset til forpligtelser, der er indført i henhold til artikel 44, 60 og 61 […]." (Fremhævning 

foretaget her.) 

 

Norlys' fusionstilsagn omfatter blandt andet følgende forpligtelser, der er relevante for såvel den aktuelle som den 

forventede markedsudvikling, og som Erhvervsstyrelsen bør forholde sig til ved en markedsafgørelse: 

• Forpligtelse til åbning af nettet for eksterne service providere (netadgang) 

• Forpligtelse til brug af OpenNet (standardiseret platform og standardtilbud) 

• Forpligtelse til ikke-diskrimination, herunder voldgiftsbestemmelse til sikring heraf (inden aftaleindgåelse) 

• Forbud mod margin squeeze 

 

Ud over de fremadrettede (permanente) forpligtelser i fusionstilsagnet indeholdt fusionstilsagnet også en 

forpligtelse til at give alle kunder i det tidligere Eniig Fiber-område et aktiv valg om, hvem de fremadrettet ville 

have som bredbåndsleverandør på fibernettet. Denne forpligtelse havde netop til formål - på en meget 

indgribende måde - at sikre, at kunderne fik reel valgmulighed, og at de blev opmærksomme på konkurrencen 

mellem de forskellige service providere på fibernettet. Denne forpligtelse har haft en betydelig effekt på den 

faktiske konkurrence og eksterne omsætning, som det også ses af pkt. 3.3.3 nedenfor. 

 

Det følger således klart af den gældende regulering, at Erhvervsstyrelsen skal tage foranstaltninger og 

begrænsninger i medfør af den almene konkurrenceret i betragtning, herunder også Norlys' fusionstilsagn. I 

udkastet til markedsafgørelse er dette ikke sket - hverken i forbindelse med vurderingen af SMP-udpegning eller i 

begrundelsen for ikke at pålægge forpligtelser. 

 

Erhvervsstyrelsen er bekendt med Norlys' samlede fusionstilsagn og kan således inddrage dette. Norlys står dog 

gerne til rådighed for en yderligere gennemgang heraf. 

3.3.3 Erhvervsstyrelsen har ikke inddraget den faktiske udvikling i antallet af slutkunder ved andre service 

providere på Norlys' fibernet i 2. halvår af 2020 og den forløbne del af 2021 

Markedsudviklingen i 2020 og i den forløbne del af 2021 har været betydelig anderledes end i de forgående år. 

Navnlig har udviklingen i ekstern omsætning vist en betydeligt anden tendens end den, som Erhvervsstyrelsen 

har lagt til grund i sin SMP-vurdering og tilsyneladende også antager vil fortsætte.  

 

Den følgende del af dette afsnit 3.3.3 indeholder oplysninger, der udgør erhvervshemmeligheder for Norlys. 
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Det er således forkert, når Erhvervsstyrelsen i begrundelsen for SMP-vurderingen (markedsanalysen pkt. 5.11.3) 

anfører, at Norlys kun har "Marginal ekstern omsætning", idet næsten en fjerdedel af H1-produkterne fra Norlys 

på delmarkedet afsættes til eksterne service providere. Det er ligeledes ikke korrekt, når Erhvervsstyrelsen 

samme sted anfører at "[…] Norlys stadig får flere detailkunder end eksterne engroskunder i forretningen […]", og 

bruger det som begrundelse for, at "de kommercielle åbningstiltag ikke i sig selv er tilstrækkelige til at sikre en 

velfungerende og lige konkurrence om detailkunderne". 

 

Som vist med de opdaterede tal ovenfor er der altså en betydelig ekstern afsætning og dermed en velfungerende 

konkurrence på detailmarkedet som følge af åbningen af nettet på kommercielle vilkår og kombineret med de 

permanente forpligtelser i fusionstilsagnet. Tallene viser også en tydelig tendens til øget ekstern afsætning. Som 

beskrevet under indledningen til dette pkt. 3.3 skal Erhvervsstyrelsen inddrage den forventede udvikling og 

herunder vurdere, "om en eventuel mangel på reel konkurrence er varig". Markedsudviklingen det seneste år 

viser klart, at det ikke er tilfældet. 

3.4 Rette adressat 

Det fremgår af udkastet til markedsafgørelse, at Erhvervsstyrelsen anser Norlys A.m.b.a. som den direkte 

forpligtede adressat. Norlys A.m.b.a. driver ikke i sig selv virksomhed med elektroniske kommunikationsnet eller -

tjenester. Denne virksomhed findes i datterselskaber, navnlig Norlys Tele Service A/S (med underliggende 

selskaber) og Stofa A/S. 

 

På baggrund af Norlys' høringssvar af 25. juni 2021 har Erhvervsstyrelsen tilføjet en kort bemærkning om, at 

"aktiviteterne vedrørende elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester findes i datterselskaber". 

 

Det er fortsat Norlys' opfattelse, at markedsafgørelsen skal give fuldstændig klarhed over, hvilke juridiske enheder 

der er eller bliver omfattet af markedsafgørelsen. Det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at der skal være 

fuldstændig klarhed om adressaten eller adressaterne for en forvaltningsretlig afgørelse. Det er også afgørende 

for vurderingen af, om kravene i de relevante retsregler er efterlevet for hver enkelt adressat. Norlys har også en 

beskyttelsesværdig interesse i klart at kunne identificere, hvilke selskaber der er underlagt eventuelle forpligtelser, 

herunder også i forbindelse med eventuelle opkøb, frasalg, fusioner m.v. 

 

Det er derfor Norlys' opfattelse, at markedsafgørelsen bør indeholde en entydig angivelse heraf eller af utvetydige 

og begrundede kriterier for, hvornår en juridisk enhed er omfattet af afgørelsen og SMP-udpegningen. 
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4. TILSAGNSAFGØRELSEN 

Udkastet til tilsagnsafgørelse giver anledning til følgende bemærkninger, idet de ovenfor anførte bemærkninger 

omkring grundlaget for SMP-udpegningen og hensynene i forbindelse med regulering i sagens natur også har 

betydning for tilsagnsafgørelsen: 

4.1 Ikrafttræden bør udsættes 

Erhvervsstyrelsen har i udkastet til tilsagnsafgørelse anført, at implementeringsfristen forventes at blive løbende 

måned plus otte måneder. Norlys skal fortsat anmode om, at fristen sættes til mellem 9 og 12 måneder. 

 

Der er i udkastet til tilsagnsafgørelse indsat pladsholdere til specifikke datoer for frister for at tilgængeliggøre 

standardtilbud og flagskibsprodukter. Norlys lægger i den forbindelse til grund, at de datoer, der indsættes i den 

endelige afgørelse, følger ovennævnte frist og ikke er før udløbet af den generelle implementeringsfrist. 

4.2 Betydningen af ikke-diskrimination og transparens bør beskrives objektivt 

I afsnittet om "Rettidig tilvejebringelse af adgang på fair, rimelige og ikke-diskriminerende betingelser, forud for 

lanceringen af tilknyttede detailtjenester" har Erhvervsstyrelsen beskrevet de hensyn, som Erhvervsstyrelsen har 

lagt vægt på ved vurderingen af tilsagnet. Norlys er som sådan ikke uenig i Erhvervsstyrelsens konklusion om, at 

tilsagnet til fulde opfylder de omtalte krav - og det er også Norlys' opfattelse, at tilsagnet på visse punkter går 

videre, end der er fuldt retligt grundlag for at pålægge som forpligtelsesregulering. Dette blev også anført i Norlys' 

høringssvar af 25. juni 2021, idet Erhvervsstyrelsen ikke (endnu) har fundet anledning til at ændre beskrivelsen. 

 

Norlys bemærker således fortsat, at Erhvervsstyrelsens beskrivelse af principperne og deres vægtning fremstår 

en smule værdiladet. Norlys vil henstille til, at principperne og vægtningen beskrives (og inddrages) med fornødne 

referencer til lovgivningen.  

 

Norlys bemærker særligt, at Erhvervsstyrelsen anfører, at "Norlys i tråd med telelovens bestemmer om 

transparens vil tilgængeliggøre oplysninger for såvel aktuelle som potentielle engroskunder om gældende vilkår 

og priser for netadgang samt de sammenhænge, hvori disse indgår, der måtte findes i andre gældende aftaler, og 

som i medfør af en pligt til ikke-diskrimination skal være opnåelige for andre under tilsvarende forhold". Det er - 

som også tidligere anført - Norlys' opfattelse, at et krav om tilgængeliggørelse af oplysninger om konkrete aftaler 

(non-standard) ikke har fornødent grundlag i teleloven og teledirektivet. Norlys er bekendt med forarbejdernes 

ordlyd (som dog heller ikke er helt klar på dette punkt), men selve loven - og ikke mindst det bagvedliggende 

direktiv - omfatter efter sin ordlyd kun standardtilbud, jf. herved telelovens § 44, stk. 2, samt teledirektivets artikel 

69, stk. 2. 

4.3 Afgørelsen bør beskrive effektivitetsreguleringer m.v. i LRAIC-modellen 

I afsnittet om "Tilsagnets generelle tilstrækkelighed mht. at muliggøre bæredygtig konkurrence på underliggende 

markeder og at fremme samarbejde om udrulning og ibrugtagning af net med meget høj kapacitet til gavn for 

slutbrugere" er det anført, at "Fibermaksimalprisen, angivet i Norlys’ tilsagn, ligger i midterste del af det 

omkostningsspænd, som Erhvervsstyrelsens LRAIC-model har modelleret for Norlys, og som tager højde for det 

konkrete adgangsprodukt tilbudt i tilsagnet og den planlagte udrulning af selskabets fibernet."  
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Det er Norlys' opfattelse, at beskrivelsen af LRAIC-modellen udelader væsentlige forhold, navnlig de 

effektivitetsjusteringer, som Erhvervsstyrelsen har indregnet (vedr. PON og teknikhuse), samt de antagelser, som 

Erhvervsstyrelsen har indlagt vedrørende joints (jf. tidligere drøftelser herom). Når udkastet til afgørelse beskriver 

de hensyn, der er indregnet i Erhvervsstyrelsens LRAIC-model, bør beskrivelsen også omfatte disse justeringer. 

Det følger af de almindelige forvaltningsretlige krav til begrundelse af afgørelser (forvaltningslovens § 22 og § 24), 

at sådanne elementer i et skøn skal beskrives. Erhvervsstyrelsen bør derfor ligeledes angive disse forhold. 

 

Det er endvidere Norlys' opfattelse at maksimalprisen ikke nødvendigvis ligger i midten af LRAIC-spændet, når 

transportpris fraregnes, men nærmere i den nederste del. Transportprisen mellem POI3-punkterne er ikke 

indeholdt i LRAIC-modellen, og derfor bør den fraregnes, når der ses på placeringen i "spændet". 

 

Endelig er det Norlys' opfattelse, at de begrundelser der er anført i udkastet til tilsagnsafgørelse i meget vidt 

omfang fremhæver hensynet til fremadrettet udrulning, mens det ikke helt stemmer med den vægtning, som dette 

hensyn - ud fra dialogen omkring tilsagnene - faktisk har haft i Erhvervsstyrelsens vurdering.  

4.4 Området for "mød konkurrencen" bør svare til tilsagnet 

I afsnittet omkring prisklemmer er det anført i udkastet til tilsagnsafgørelse, at der er "mulighed for, at Norlys kan 

møde konkurrencen på sammenlignelige konkurrerende markedsførte bredbåndsprodukter inden for samme 

teknologi og i samme geografiske SMP-område". 

 

I lyset af de forudgående drøftelser om teknologi er det Norlys' opfattelse, at ordlyden af beskrivelsen bør ændres, 

således at den reflekterer tilsagnets pkt. 10.2.1.10, der henviser til "fiberdetailprodukter". Norlys ønsker ikke, at 

der skal kunne opstå tvivl om forståelsen af "samme teknologi". 

4.5 Rette adressat 

De bemærkninger, der er angivet under pkt. 3.4 ovenfor, gør sig tilsvarende gældende for tilsagnsafgørelsen. 
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