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                         København 27. august 2021 

      

 

 

Erhvervsstyrelsen      

Telemarked  

(postmar@erst.dk)  

 

Telenors bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse samt tilsagnsafgørelse af 2. juli 

2021 (vedrørende EWII) 

Erhvervsstyrelsen har d. 2. juli 2021 iværksat en branchehøring over styrelsens udkast til hhv. 

markedsafgørelse og tilsagnsafgørelse for højkapacitetsmarkedet. EWIIs seneste reviderede udkast til 

tilsagn indgår i tilsagnsafgørelsen som bilag.  

EWIIs tilsagn var senest i høring den 18. januar 2021, og Telenor afgav i den forbindelse et høringssvar den 

25. februar 2021.  

Telenor bemærker indledningsvist, at der noteres et mindre antal tilpasninger og forbedringer i EWIIs nye 

reviderede udkast til tilsagn. Der er tale om forholdsvis få tilpasninger henset til de synspunkter, som 

Telenor indsendte den 25. februar 2021, hvorfor Telenor i vid udstrækning skal fastholde og henvise til 

selskabets synspunkter fremført i det tidligere fremsendte høringssvar.  

Erhvervsstyrelsen anfører i tilsagnsafgørelsen på engrosmarkedet for højkapacitetsinfrastruktur, at 

styrelsen finder, at ”EWIIs tilsagn er tilstrækkelig i forhold til at sikre holdbare bæredygtige 

konkurrencevilkår på det underliggende marked og dermed gode forudsætninger for sund konkurrence på 

detailmarkedet, hvilket i sidste ende vil være til gavn for slutbrugerne.”   

Erhvervsstyrelsen anfører derudover, at ”Erhvervsstyrelsen har ved afgørelsen om at gøre EWIIs tilsagn 

bindende lagt vægt på, at tilsagnet fra EWII om at give adgang til sit fibernet indenfor det delmarked, 

Trekantsområdet, hvor EWII i henhold til Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse er udpeget som SMP, efter 

styrelsens vurdering imødegår de konkurrenceproblemer, som styrelsen ved sin markedsanalyse har 

konstateret på det pågældende delmarked”.   

Telenor er enig med Erhvervsstyrelsen i, at der på det anførte delmarked er tale om 

konkurrenceproblemer, der kræver imødegåelse, men Telenor er ikke enig i at EWIIs tilsagn i tilstrækkelig 
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grad adresserer behovet for ”bæredygtige konkurrencevilkår”, herunder medvirker til at sikre det 

nødvendige niveau af stabilitet og forudsigelighed.  

Telenor gennemgår nedenfor de elementer i tilsagnet, som Telenor anser for kritiske ift. bestræbelserne på 

at etablere bæredygtig konkurrence, men skal her særligt understrege følgende udfordringer: 

 Der mangler en overgangsordning, der sikrer stabilitet og forudsigelighed ifm. overgang til 

tilsagnsregime. EWII foreslår således stadig en gennemsnitlig maksimalpris for adgang til EWIIs 

fibernet, der langt overstiger det niveau, som EWII har indgået kommercielle aftaler om. EWII synes 

således at have udnyttet tilsagnsmodellen til at søge en overnormal profit ved i væsentligt omfang 

at forhøje sit engrosprisniveau uden at have reel omkostningsmæssig dækning for det, og der er 

derfor behov for, at Erhvervsstyrelsen sikrer en overgangsordning, således at EWII ikke ifm. 

overgang til tilsagnsvilkår kan hæve priserne markant.  

 

 Det er positivt, at EWII har tilføjet retningslinjer for udmøntning af den gennemsnitlige 

maksimalpris, samt at retningslinjer for hvor meget priserne maksimalt må stige med årligt. 

Tankerne bag disse retningslinjer er fornuftige, men som tilsagnene er formuleret nu, er der ikke 

meget sikkerhed for at retningslinjerne reelt giver anledning til den tilstræbte stabilitet og 

forudsigelighed, jf. mere herom i uddybningerne nedenfor.  

 
 EWII fastholder en tilsagnsperiode på kun tre år, hvilket Telenor finder alt for lidt i forhold til 

behovet i markedet for stabile og forudsigelige rammer.  

 
 Endelig er det stærkt bekymrende, at der lægges op til egenkontrol i forhold til prisklemmetilsynet. 

 

EWIIs forslag til gennemsnitlig maksimalpris ligger langt over kommercielt niveau  

EWII anfører på side 7, at EWII Fibernet forpligter sig til at sælge et Fiber BSA-produkt til en gennemsnitlig 

maksimalpris på 2.527 DKK eks. moms (2021-priser) per forbindelse på tværs af alle tjenesteudbydere. Der 

er tale om en ubetydelig reduktion på årligt 53 DKK ift. tilsagnsudkastet af 18. januar 2021.  

Telenor har på linje med en række andre tjenesteudbydere fået tilbudt adgang til EWIIs fibernet til følgende 

prisniveauer (udvalgte prispunkter og med 7 DKK fratrukket for mediekonverter):  

 10/10 Mbit til xxx DKK årligt. 

 100/100 Mbit til xxx DKK årligt. 
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 1000/1000 Mbit til xxx DKK årligt. 

Dertil kommer en rabat på mellem xxx og xxx afhængigt af den årlige omsætning. Rabatten på xxx gives ved 

omsætning over xxx. DKK årligt og rabatten på xxx ved omsætning over xxx mio. DKK årligt.  

Med rabatter lyder priserne således: 

 10/10 Mbit/s til mellem xxx DKK årligt. 

 100/100 Mbit/s til mellem xxx DKK årligt. 

 1000/1000 Mbit/s til mellem xxx DKK årligt. 

En gennemsnitspris på de kommercielle prisniveauer vil antageligt ligge på mellem xxx DKK årligt ved 

højeste rabatsats afhængigt af, hvor efterspørgslen aktuelt ligger i markedet. Den i tilsagnet foreslåede 

maksimalpris ligger således ca. xxx % over det anslåede gennemsnitlige kommercielle prisniveau ved 

højeste rabatsats i den konkrete aftale, Telenor har fået tilbudt af EWII.   

Den markante forskel mellem det kommercielle niveau og det i tilsagnet foreslåede prisniveau finder 

Telenor bekymrende og vanskeligt forståeligt, eftersom Telenor naturligvis antager, at EWII i forbindelse 

med beregningen af de kommercielle priser har sikret sig dækning for de samme omkostninger, som der 

søges dækning for i forbindelse med den prisberegning, der danner grundlag for tilsagnet.  

I den forbindelse bemærker Telenor, at det på side 8 i tilsagnet anføres, at:  

”Den gennemsnitlige maksimalpris er baseret på EWII Fibernets nuværende omkostninger ved at etablere, 

drive og udvikle den nuværende fiberinfrastruktur på delmarkedet.” 

Dette udsagn ses ikke at være foreneligt med, at selskabet indtil for kort tid siden, jf. ovenfor, har tilbudt 

kommercielle aftaler til væsentligt lavere priser end dem, der søges opnået gennem tilsagnet. De 

kommercielle aftaler er således baseret på præcis det samme omkostningsgrundlag som nærværende 

tilsagn, hvor der lægges op til markant højere priser.   

Dette må selvsagt også gælde for de prisniveauer, som opnås på højeste rabattrin på xxx %, idet langt 

hovedparten af de forbindelser, der aftages hos EWII Fibernet, bliver aftaget af EWII Bredbånd til denne 

laveste engrospris.  

Idet Telenor antager, at de beregninger, der ligger til grund for de kommercielle prisniveauer, dækker de 

nødvendige omkostninger samt en rimelig forrentning af investeringen, skal Telenor kraftigt henstille til, at 

prisniveauet i tilsagnet reduceres til det lavere niveau, som er afspejlet i de kommercielle aftaler, inkl. de 

heri aftalte rabatter.  
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Telenor skal kraftigt opfordre Erhvervsstyrelsen til at udarbejde og fremlægge effektanalyse af nye vilkår 

Det er Telenors vurdering, at konkurrenceforholdene på det pågældende delmarked, Trekantsområdet, 

med overgangen til det nye tilsagnsregime på de vilkår, som er præsenteret med det udsendte materiale, 

vil blive markant mere usikre, end de har været hidtil.  

Det er stærkt bekymrende, at Erhvervsstyrelsen i tilsagnsafgørelsen ikke fremlægger nogen analyse af, 

hvilken effekt de oplyste markant forhøjede engrospriser vil have for markedet, dvs. for tjenesteudbydere 

og slutbrugere. Resultaterne af en sådan analyse kan efter Telenors vurdering udelukkende pege i retning 

af en negativ påvirkning af konkurrencesituationen, og dermed i direkte modstrid med Erhvervsstyrelsens 

udsagn om at de fremlagte vilkår ”er udtryk for holdbare bæredygtige konkurrencevilkår”  

Tilsagnsudkastet skaber frirum for, at EWII kan gennemføre markante prisforhøjelser ift. det nuværende 

niveau. Telenor finder det mangelfuldt og kritisabelt, at styrelsen tilsyneladende ikke i det fremsendte 

materiale finder anledning til at vurdere eller blot overveje omfanget af den negative effekt, en sådan 

prisstigning vil have for markedet og for slutbrugerne.  

Erhvervsstyrelsens effektanalyse af de forventede negative konsekvenser af stigende engrospriser er 

således bemærkelsesværdigt og bekymrende fraværende. Telenor finder grundlæggende ikke, at det er 

muligt at træffe afgørelse om godkendelse af tilsagn på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, før sådanne 

analyser er tilvejebragt. 

Telenor skal derfor kraftigt opfordre Erhvervsstyrelsen til at udarbejde – eller få udarbejdet – og fremlægge 

en effektanalyse, der belyser den forventede udvikling i markedet, hvis EWII benytter overgangen til 

tilsagnsregimet til at sætte priserne på det markant højere niveau, som tilsagnet giver mulighed for.  

Telenor forventer ikke, at man på baggrund af en sådan konkret effektanalyse vil komme frem til den 

konklusion, at vilkårene generelt er udtryk for ”holdbare bæredygtige vilkår”, ligesom analysen næppe 

heller vil give anledning til at omtale de mulige prisforhøjelser som værende udtryk for forudsigelige og 

stabile rammer for markedet.  

Behov for beskyttelse mod prischok ifm. tilsagnets ikrafttræden 

Med de af EWII foreslåede maksimalpriser, vil der efter Telenors vurdering være risiko for, at EWII hurtigt 

efter ikrafttrædelsen af tilsagnene vil hæve EWIIs priser til det foreslåede maksimalprisniveau.  

For at sikre markedet imod, at overgangen til tilsagnsregime ikke vil indebære markante prishop, bør der i 

tilsagnsafgørelsen indføres en helt nødvendig indfasningsmodel, hvor prisstigningerne ved overgang til 

tilsagnsregimet ikke må overstige eksempelvis årligt 5 % pr. enkeltstående produkt. Det er fornuftigt, at det 
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som generelt princip i tilsagnet (på linje med de øvrige tilsagn i høring) allerede er tilføjet det vilkår, at 

enkeltprodukter ikke må hæves med mere end maksimalt 5 % pr. år. Denne sikkerhed er imidlertid alene 

indført for perioden efter de indledende mulige prisstigninger ved ikrafttræden, og giver således ingen 

sikkerhed mod markante og varige prisstigninger ved overgangen til tilsagnsregimet.  

Faktisk lider princippet om maksimale årlige prisstigninger for enkeltprodukter i tilsagnets løbetid af den 

væsentlige svaghed, at det ikke gælder ved selve ikrafttrædelsestidspunktet. Dette forhold vil tilskynde 

EWII til at indføre de væsentligste prisstigninger allerede ved afgørelsens ikrafttræden, idet der i den 

efterfølgende tilsagnsperiode er lidt mere snærende bånd. Telenor finder dette paradoks i afgørelsen 

uforståeligt og kontraproduktivt i forhold til den i øvrigt ønskede effekt af afgørelsen. 

Det er Telenors klare vurdering, at det vil være særligt bebyrdende for tjenesteudbyderne og usundt for 

konkurrencen, hvis priserne straks efter ikrafttræden kan hæves til det den af EWII oplyste maksimalpris. 

Det vil til gengæld være mindre bebyrdende for EWII, hvis der indføres en indfasningsperiode, således at 

priserne maksimalt må sættes op med et bestemt antal procent over en given tidsperiode.  

Vedrørende ny retningslinje for prisudmøntning 

Telenor bemærker, at der som noget nyt ift. det tidligere tilsagn er indført som udmøntningsprincip at 

”EWII Fibernet forpligter sig endvidere til at prisudmøntningen på den højeste hastighed (1000/1000 

Mbit/s) ikke vil være højere end den gennemsnitlige maksimalpris plus 20%.” 

Telenor skal kvittere for, at man med dette princip forsøger at adressere de input flere tjenesteudbydere 

har givet ift. den manglende styring på udmøntning af den maksimale gennemsnitlige netleje. 

Men for at sikre at de nye principper ikke bliver uden reel virkning, skal Telenor anmode Erhvervsstyrelsen 

om at sikre, at det er den faktiske gennemsnitlige netleje, som de 20 % skal relateres til, og ikke blot det 

med tilsagnet fastsatte regulatoriske prisloft (dvs. den maksimale gennemsnitlige netleje), hvis denne ikke 

reelt er ”taget i brug” af EWII. Hvis ikke det er de faktiske priser, som de 20% måles op imod, så er der risiko 

for at prisforskellen mellem højeste hastighed (1000/1000 Mbit) og det reelle faktiske gennemsnit er over 

20 %. 

Tilsagnsperiode på kun 3 år er helt utilstrækkeligt og modvirker stabilitet og forudsigelighed 

EWII fastholder i tilsagnet, at tilsagnsperioden alene skal gælde tre år ”efter den første dag efter den 

endelige tilsagnsafgørelse er truffet”. Det undrer Telenor, at styrelsen vurderer, at en tre-års 

tilsagnsperiode harmonerer med bestræbelserne på at skabe rammer, der sikrer forudsigelighed og 

stabilitet. Tre år er utilstrækkeligt, og giver tjenesteudbydere ganske kort tid til at etablere et 
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kundegrundlag på de fastsatte vilkår, inden tilsagnsperioden udløber og vilkårene herefter er usikre og 

ukendte.  

Erhvervsstyrelsen anfører på side 4 i tilsagnsafgørelsen, at Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vurderingen 

af om tilsagnet imødegår de konstaterede konkurrenceproblemer, at ”Styrelsen har i den forbindelse lagt 

vægt på, at EWII har afgivet sit tilsagn for tre år”. Eftersom de øvrige netejeres tilsagn er for en periode på 

mindst fem år, så er det meget mærkværdigt, at Erhvervsstyrelsen i forbindelse med EWIIs tilsagn ligefrem 

har ”lagt vægt på” at tilsagnet alene er gældende i tre år. 

Telenor skal på ovenstående baggrund opfordre Erhvervsstyrelsen til at sikre, at tilsagnsperioden forlænges 

til minimum fem år. Alternativt bør de kontrakter, der indgås under tilsagnsvilkårene, gælde i en periode på 

minimum fem år.  

Uholdbart ”egen-kontrol”-prisklemmetilsyn  

Telenor finder det uholdbart, at Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn overgår til ”egen-kontrol” og 

tilsyneladende uden Erhvervsstyrelsens videre involvering. Telenor finder tilsynet med prisklemmer for 

væsentligt til, at det kan overlades til de vertikalt integrerede netejere selv at sikre overholdelse heraf.  

Risikoen for interessekonflikter internt hos disse netejere, og mellem eksterne tjenesteudbydere og 

koncerninterne tjenesteudbydere, er for stor uanset hvor transparent en egen-kontrol-model måtte være 

og uanset evt. mulighed for at bede om audit fra tredjepart. 

Telenor skal på den baggrund opfordre til, at Erhvervsstyrelsen genovervejer egen-kontrol-modellen og i 

stedet sikrer transparens og ensartethed ved selv at varetage tilsynet.  

I forhold til den konkrete prisklemmemodel, skal Telenor gentage den tidligere fremsatte bekymring om at 

et prisklemmetilsyn uden tilsyn med de mange produkter, der sælges som skuffetilbud i forbindelse med 

den direkte kontakt til kunderne, er behæftet med en stor svaghed og alt for stor risiko for omgåelse.  

Telenor skal derudover bede Erhvervsstyrelsen sikre, at der i forbindelse med et prisklemmetilsyn føres 

tilsyn med flere end blot to flagskibsprodukter, som der ellers lægges op til af EWII. Det bør i al 

væsentlighed være såvel samtlige markedsførte produkter som anvendte ”skuffetilbud”, der føres tilsyn 

med. En prisklemmemodel bør endelig også omfatte et effektivt tilsyn med bundlede produkter, da der 

ellers oplagt er en risiko for omgåelse af prisklemmetilsynet. 
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Synspunkter fremsat i høringssvar af 25. februar 2021, som stadig er aktuelle: 

Telenor skal understrege at følgende afsnit i høringssvaret af 25. februar 2021 endnu er aktuelle 

synspunkter, bekymringer og anbefalinger ift. en endelig tilsagnsafgørelse: 

 Afsnittet ”Vedrørende volumenafhængige rabatmodeller” (høringssvaret s. 3) 

 Afsnittet: ”Væsentlige accessoriske ydelser bør være oplyst og omfattet af tilsagn om maksimalpris” 

(høringssvaret s. 5) 

 Afsnittet ”Er et ekstra incitament til udrulning påkrævet?” (høringssvaret s. 5) 

 Afsnittet: ”Effekten af opskruede engrosprisniveauer på detail markedet og ift. konkurrencen” 

(høringssvaret s. 6) 

 Afsnittet: ”Hastigheder omfattet af gennemsnitlig maksimalpris” (høringssvaret s. 7) 

 Afsnittet ”Krav om tilslutning/indgåelse af aftaler om bredbåndsudbyderskifte” (høringssvaret s. 

10) 

 

Dette brev sendes alene i elektronisk version. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kenneth Gross Jarnit      

Senior Regulatory Advisor      

Telenor A/S      


