
 

 

Nuuday A/S 

Teglholmsgade 1 

2450 København SV 

Tlf. 70 11 03 30 

  

Nuuday A/S        CVR-nr. 40075291 København 

 

 

 

 

 

Nuudays bemærkninger til Erhvervsstyrelsens høring over ud-

kast til markeds- og tilsagnsafgørelser om adgang til høj- og lav-

kapacitetsbredbånd 

 

Nuuday støtter Erhvervsstyrelsens nye regulatorisk retning med 

en regional tilgang og øget fleksibilitet for infrastrukturudbyderne 

på de områder, hvor markedsdynamikkerne reelt understøtter en 

sådan fleksibilitet. Nuudays støtte forudsætter naturligvis, at flek-

sibiliteten indrammes således de gode kundeoplevelser og tjene-

steudbydernes evne til at drive deres forretning sikres. 

 

Nuuday er imidlertid bekymret, idet vi ser en række mangler i det 

udkast til markedsafgørelse, som Erhvervsstyrelsen har sendt i 

høring. Disse mangler vil kunne føre til uhensigtsmæssig adfærd, 

som vil have en negative påvirkning på danske forbrugere og på 

tjenesteudbyderne. 

 

Nuudays overordnede bekymringer er at: 

 

• … det nye ”fleksibilitetsregime” - kombineret med ”fair & ri-

melige” priser - giver spillerum for monopollignende adfærd 

hos de regulerede selskaber.  

 

• … opgaven med at tilpasse og standardiserer de operatio-

nelle samarbejdsgrænsefladerne mellem infrastruktur- og 

tjenesteudbyderne ikke lykkes. Tilpasning og standardise-

ring er afgørende for slutkundeoplevelserne og for bran-

chens effektivitet generelt, og kan næppe gennemføres 

alene drevet af tjenesteudbyderne. 

 

• … kvaliteten af kundeleverancerne kan blive forringet (fejl-

retningstider, leverancetider etc), da der er begrænset in-

citamentet indenfor de områder, hvor konkurrencen er be-

grænset. 

 

Tjenesteudbyderne har ingen, eller meget begrænsede alternati-

ver i forhold til højhastighedsinfrastruktur helt generelt. Alligevel 

er Erhvervsstyrelsen oplæg, at der er områder med ingen regule-
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2 ring (non-SMP fiber) eller alene FRND (fair, rimelige og ikke-diskri-

minerende) regulering. På disse områder har infrastrukturselska-

berne, efter Nuudays opfattelse, et incitament til at prissætte 

services unaturligt højt, og som nævnt ovenfor et begrænset inci-

tament til at vedligeholde tilfredsstillende kvalitetsstandarder. 

 

Nuuday deler ikke Erhvervsstyrelsens opfattelse af, at den fore-

slåede FRND-regulering i kombination med den geografisk lokalt 

afgrænset fiberudrulningskonkurrence vil være tilstrækkelige til 

generelt at sikre mod unaturlig høj prissætning og utilfredsstil-

lende kvalitetsstandarder. Infrastrukturselskabernes vilkår i for-

bindelse med udrulning af fiber til udvalgte adresser - f.eks. 500-

1000 husstande - vil ikke nødvendigvis sætte standarden for vilkår 

i selskabernes øvrige fibernet.  

 

Der er derfor vores klare opfattelse, at der - udover det nuvæ-

rende udkast til markedsafgørelse - er behov for løbende over-

vågning og mere direkte regulering, herunder at styrelsen involve-

rer sig i at fastsætte de grundlæggende hegnspæle for FRND 

samt at styrelsen også overvåger non-SMP områder, og står klar 

til at reagere, såfremt vilkårene på engrosydelserne i non-SMP 

områderne bliver ringere end vilkårene for tilsvarende ydelser i 

SMP områderne. 

 

Nuuday vil også gerne fremhæve, at det nye regulatorisk regime 

vil være gældende i en periode, hvor markedet er i hastig foran-

dring i form af migrationen fra lav-til højhastighedsbredbånd. 

Denne udvikling er indlysende til fordel for det danske samfund, så 

det er vigtigt, at Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at den 

kommende regulering ikke risikerer at hæmme denne migrering 

mod højhastighedsbredbånd ved at understøtte signifikante pris-

udsving eller ikke at understøtte den gode kundeoplevelse – en 

kundeoplevelse som typisk er resultatet af en række forskellige 

elementer som f.eks.; logik og rimelighed i forbindelse med prisæn-

dringer, sammenhæng mellem pris og produkt (værdi for penge) 

og de direkte interaktioner såsom opgravning af veje og haver, til-

slutningsprocessen, leverings- og fejlretningstider mv. 

 

 

Specifikke emner 

 

Coax foreninger 

Norlys har tilkendegivet, at man lukker ned for egen coax infra-

struktur, men Erhvervsstyrelsens manglende regulering af Norlys 

foreningsejede coax (eller krav om adgang ifm Norlys’ tilsagn) be-

tyder, at Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse vil med-

føre en asymmetrisk regulering.  
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Nuuday skal i den forbindelse fremhæve, at der ikke ses at være 

nogen logisk sammenhæng med det forhold, at Norlys har tilken-

degivet at ville nedlukke egen coax, og at Norlys på den baggrund 

skulle kunne undgå en regulering af det foreningsejede coax, som 

modsvarer Nuuday’s.  

 

Det skyldes, at coax netop ikke er afgrænset som sit eget marked, 

men i stedet som bekendt indgår på højkapacitetsmarkedet sam-

men med fiber, hvorfor nedlukningen af Norlys’ eget coax ikke vil 

ændre på Norlys’ SMP-status og dermed heller ikke bør influere 

de øvrige forpligtelser. 

 

Altså med andre ord, Erhvervsstyrelsen lægger lige nu op til at 

gennemføre en regulering hvor Norlys og Nuuday ikke stilles lige i 

konkurrencen trods ensartede vilkår. Nuuday har allerede påpe-

get, hvorledes en sådan uens regulering forvrider konkurrencesi-

tuation på markedet. 

 

Nuuday finder dette uacceptabelt, og anmoder derfor om et 

møde med Erhvervsstyrelsen for at diskutere mulige løsninger, der 

kan genskabe lige vilkår på dette område.  

 

Stabile forhold 

At have stabile forhold er afgørende – både for at kunne skabe 

gode kundeoplevelser, og for at tjenesteudbyderne er i stand til at 

drive deres egen forretning.  

 

Nuuday finder det derfor meget positivt, at der nu er sat et kon-

kret maksimum på de årlige prisstigninger på fiber, og vi opfordrer 

Erhvervsstyrelsen til generelt at overvåge, at dette princip (mak-

simal årlig prisstigning) også finder anvendelse indenfor den gene-

relle FRND-regulering.  

 

For en tjenesteudbyder er engrosprisforudsigelighed en meget af-

gørende parameter. Erhvervsstyrelsen beskriver selv i udkast til til-

sagnsafgørelse, ”at maksimal årlige fiberprisstigninger på 5 pct. på 

de faktiske priser på enkelthastigheder, giver forudsigelighed og 

stabilitet for engroskunderne i forhold til prisudviklingen ned på en-

kelthastigheder”. Forudsigelighed i engrospriserne er grundlæg-

gende en betingelse for forudsigelighed i detailpriserne.   

 

Nedenfor følger en række punkter hvor tilsagnsløsningerne fortsat 

er uklare i relation til prisforudsigelighed: 

 

- Prisstigninger på enkelthastigheder: 

Styrelsen skriver i udkast til tilsagnsafgørelserne at: 
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”Tilsagnet indeholder vilkår om maksimale årlige fiberpris-

stigninger på 5 pct. på de faktiske priser på enkelthastighe-

der, hvilket giver forudsigelighed og stabilitet for selskabets 

engroskunder i forhold til prisudviklingen ned på enkeltha-

stigheder”  

 

Bemærkningerne om prisudviklingen på ”enkelthastigheder” 

er betydningsfulde jf. ovenstående, men det fremgår ikke af 

tilsagnsudkastene. For at undgå misforståelser og tvister 

beder Nuuday styrelsen sikre, at netværksoperatørerne 

indarbejder kommentaren vedrørende enkelthastigheder i 

tilsagnsteksterne.  

 

- Prisstigningsvarsler 

Nuuday gør opmærksom på, at 3 måneders varsling på en-

grossiden vil give udfordringer for tjenesteudbyderne og i 

forhold til kundeoplevelserne. For Nuudays vedkommende vil 

udfordringen for eksempel opstå i forbindelse med TV, hvor 

Nuuday har 3 måneders varslingsfrist overfor slutkunderne. 

Disse kunder vil således sandsynligvis komme til at opleve 

flere varslede prisstigninger med kort interval i stedet for et 

samlet overblik over deres nye vilkår. Nuuday opfordrer der-

for Erhvervsstyrelsen til at forlænge varslingsfristen, så en-

grosvarslingsfristen minimum giver plads til en efterfølgende 

3 måneders varsling på detailsiden. 

 

TDC Net, Norlys og Ewii har alle givet tilsagn til, at prisstig-

ninger skal varsles 3 måneder i forvejen Det gør Fibia tilsy-

neladende ikke. Nuuday henstiller til, at Fibia retter udkast til 

tilsagnsafgørelse til således det fremgår at prisstigninger vil 

blive varslet mindst x måneder i forvejen svarende til den 

standard, som fastlægges jf. ovenfor.  

 

- Prisstigninger for fiberpriser, der ligger under prisloftet: 

Fibia har i udkast til tilsagn beskrevet hvorledes en fiber BSA-

pris, der ligger under det regulerede maksimalpunkt, med et 

passende varsel kan øges med mere end 5% op til maksimal-

prisloftet. Nuuday mener ikke, at dette er i overensstem-

melse med hensigten i udkast til tilsagnsafgørelsen, hvoraf 

det fremgår, at den ”maksimale årlige fiberprisstigning er på 

5% på de faktiske priser på enkelthastigheder”. Dermed me-

ner Nuuday ikke, at Fibia skal være berettiget til at lade BSA-

priserne stige med mere end 5% per år – uanset hvilket ni-

veau priserne kommer fra. Nuudays holdning skyldes, at 5% 

reglen har til hensigt at sikre kunderne og tjenesteudby-

derne imod større uforudsete ændringer, hvilket de vil være, 



 

 

5 uanset hvilket niveau der tages udgangspunkt i. Nuuday 

henstiller, at dette rettes til i Fibia tilsagnsafgørelse.  

 

- Prisstigninger efter kampagner: 

Nuuday mener det bør præciseres i tilsagnene at udmeldte 

priser som starter lavt, men stiger væsentligt mere end 5% 

senere i forløbet ikke falder ind under 5% reglen. Dette vil 

f.eks. være tilfældet i forbindelse med fiberudrulningskam-

pagner hvor netværksoperatørerne kunne finde på at give 

rabat de første xx måneder og efterfølgende overgå til nor-

mal pris. Der er efter Nuuday opfattelse ikke tale om egent-

lig prisstigninger, når priserne ændrer sig under denne type 

omstændigheder (ved forudgående udmelding om hele pris-

forløbet). Det forudsætter naturligvis, at netværksoperatø-

rerne, allerede ved kampagnens start, informerer tjeneste-

udbyderne om kampagnens udløbstidspunkt. 

 

- Prisstigninger som følge af inflation 

Det fremgår af TDC Nets tilsagn, at ”Inflation” i dette doku-

ment er sat til 0,84% p.a.”. På samme vis så fremgår det af 

Ewiis tilsagn, ”at den maksimale gennemsnitspris justeres 

årligt den 1. januar for inflation med 1,16% procent”. Nuuday 

ønsker præciseret, hvorvidt inflationsværdierne i TDC Net 

og Ewiis tilsagn kan justeres løbende eller om de er faste i 

tilsagnsperioden 

 

TV/IP Multicast 

IP Multicast er et kritisk element i leveringen af TV på samme 

måde, som et Bit Stream Access (BSA) produkt er det for bred-

bånd.  

 

Nuuday ser derfor fortsat et stort behov for at IP multicast bliver 

reguleret mere detaljeret end det nuværende udkast til markeds-

afgørelse lægger op til, hvis reguleringen skal understøtte en fair 

og lige konkurrence, hvor IP multicast prisen ikke kan misbruges til 

at forvride konkurrencen.  

 

Det er Nuudays forståelse, at Erhvervsstyrelsen lægger op til, at 

’fair & rimelig’ paradigmet skal styre prissætningen af IP multicast 

hos de enkelte selskaber. Da de eksisterende IP multicast priser 

imidlertid er meget forskellige selskaberne imellem, er det ikke mu-

ligt for Nuuday vurdere, hvilke prisniveauer der kan forventes i 

fremtiden. 

 

Nuuday anmoder derfor Erhvervsstyrelsen om at pålægge engro-

sudbyderne en tættere/mere direkte regulering af IP-multicast, 



 

 

6 herunder en maksimal årlig prisstigning svarende til tilgangen på 

fiber BSA-abonnementet. 

 

Nuuday bemærker i øvrigt, at Ewii tilsyneladende ikke nævner hver-

ken IP-multicast eller lignende tekniske løsninger i sit tilsagn. Nu-

uday beder Erhvervsstyrelsen sikre, at Ewii er indstillet på at give 

adgang til IP-multicast.  

 

Operational models (modeller for den løbende drift)  

Tilsagnsudkastene indeholder ikke nogen specifikationer af kvali-

tetsniveauerne (KPI, SLA mv.). Ej heller er der indeholdt nogen 

form for krav til standarder for netværksintegration.  

 

Vedr. standarder: Som beskrevet ovenfor ser Nuuday et fremti-

digt behov for at Erhvervsstyrelsens involverer sig i, og bistår 

med, at sætte rammerne for, at der sker en standardisering af sa-

marbejdsgrænsefladerne mellem infrastruktur og tjenesteudby-

derne. Dermed vil der kunne tilbydes ensartede standarder for 

netværkstilslutninger og ensartede produktmodeller. Uden stan-

dardisering vil kundeoplevelserne være væsentligt forskellige fra 

netværk til netværk, og tjenesteudbyderne vil være nødsaget til, 

at drive forskellige integrationsplatforme – i værste fald, en for 

hvert netværk, der tilbydes ydelser på. Dette vil være in efficient, 

og vil i sidste ende være med til at drive slutkundepriserne op og 

kundeoplevelserne ned.      

 

Vedr. SLA og KPI’er:  SLA og KPI’er er essentielle i forhold til slutkun-

deoplevelsen. Det er de, fordi de berører kernepunkterne i detail-

udbyderens relation til slutkunden. Noget af det vigtigste for slut-

kunden er, at bredbåndsforbindelsen installeres indenfor en over-

skuelig tid, at teknikerne kommer når de har lover det, at forbindel-

sen fungerer det meste af tiden, og at den repareres hurtigt hvis 

den ikke fungerer. Dermed er leveringstider, fejlretningstider og 

produkternes tilgængelig (oppetider) helt essentielle elementer for 

slutkunden og dermed også for tjenesteudbyderne. Hvis Erhvervs-

styrelsen ikke bliver mere eksplicit ift. kvalitetskrav, så ser Nuuday 

en risiko for, at kvaliteten af de ydelser, der kan tilbydes til slutkun-

den, daler over tid, og at tjenesteudbyderne kan blive nødsaget til 

at tilkøbe ekstra kvalitet – f.eks. for at kunne imødekomme forvent-

ningerne på erhvervsmarkedet.  

 

Nuuday anbefaler derfor, at Erhvervsstyrelsen i tilsagnsafgørel-

serne indarbejder en mulighed for, at der i løbet af den tid markeds-

afgørelserne gælder, kan indarbejdes konkrete krav til standarder 

samt SLA og KPI’er, og at Erhvervsstyrelsen gør det på en sådan vis, 

at det ikke vil kræve en ny markedsafgørelse.  

 



 

 

7 Nuuday bidrager gerne til at udvikle rammerne for fremtidige 

driftsmodellerne, som kan drøftes i branchen og efterfølgende im-

plementeres.  

 

Fair & rimelige 

”Fair & rimelige” anvendes som prissætningsprincip (i tilsagnsløsnin-

gerne) for alle tjenester bort set fra BSA-abonnementer.  

 

Som nævnt ovenfor kan ”fair & rimelige” priser give spillerum for 

monopollignende adfærd, og Nuuday skal derfor anmode styrelsen 

om løbende at involvere sig i at fastsætte de grundlæggende 

hegnspæle, der indrammer reguleringen. 

 

Nuuday anbefaler, at Erhvervsstyrelsen i den kommende tid, arbej-

der med at sætte rammerne for ”fair & rimelige” priser. Arbejdet 

bør munde ud i et skriftligt vejledningsdokument, som infrastruk-

turudbyderne forpligtes til at følge. 

 

Øvrigt 

Norlys H1/H2 produkter: I høringssvar af 25. februar 2021 bemær-

kede Nuuday, at det uklart hvorvidt Norlys’ BSA adgangsprodukt 

kan anvendes som adgangsprodukt til masseproducerede stan-

dard bredbåndsløsninger til små og mellemstore virksomheder, 

idet der alene gives adgang til H1 produktet.  

 

Som Nuuday forstår det, så er H1 produktet overordnet set defi-

neret som fiberforbindelser til privatkunder og til hjemmearbejds-

pladser, mens H2 produktet er defineret som fiberforbindelser til 

større erhvervskunder.  

 

Erhvervsstyrelsen har i udkast til tilsagnsafgørelse gjort gældende, 

at tilsagnene ikke indeholder begrænsninger i forhold til, hvem der 

kan anmode om netadgang, herunder hvad netadgangen anven-

des til. På trods heraf, ser det for Nuuday ud til, at Norlys - med 

begrænsningen af adgangen til alene at omfatte H1 - i realiteten 

afskærer Nuuday fra at tilbyde standard fiberforbindelser til små 

og mellemstore virksomheder, som har behov for f.eks. højere 

bredbåndshastigheder eller bedre serviceaftaler.  

 

Nuuday beder Erhvervsstyrelsen sikre, at det noteres ind i Norlys’ 

tilsagn, at der gives adgang til alle masseproducerede standard 

bredbåndsløsninger (både H1 og H2), uanset om de afsættes til 

slutkunder på privatmarkedet eller til slutkunder på erhvervsmar-

kedet. 

 


