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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 Fibia) 

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

markedsafgørelse og tilsagnsafgørelse for højkapacitetsmarkedet. Fibias seneste reviderede udkast til 

tilsagn indgår i tilsagnsafgørelsen som bilag.  

Fibias 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 Fibias 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 ”Fibias 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 Fibias tilsagn 

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

Sjælland, hvor Fibia 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, og Telenor vurderer at Fibias tilsagn indeholder en række 

elementer, der medvirker til at sikre stabilitet og forudsigelighed.  
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Telenor skal særligt fremhæve det forhold, at selvom Fibia foreslår et gennemsnitligt maksimalprisniveau, 

der er markant over det niveau tjenesteudbyderne har indgået aftale med Fibia om, så er der med tilsagnet 

sikret stabilitet og forudsigelighed i overgangen til tilsagnsregimet samt i de år, som tilsagnet forventes at 

forløbe. Fibia har således i tilsagnet valgt at stå fast på de gældende kommercielt fastsatte priser i årene 

2021 og 2022, hvorefter man følger princippet om maksimalt 5 % stigning pr. år, dog med den maksimale 

gennemsnitspris som loft for stigningerne. Denne stabiliserende overgangsmodel anser Telenor for en best  

practice model, som burde gælde for samtlige netejere, som Erhvervsstyrelsen træffer tilsagnsafgørelse for. 

Telenor skal i det følgende gennemgå de elementer i tilsagnet, som Telenor stadig anser for kritiske ift. 

bestræbelserne på at etablere bæredygtig konkurrence, men skal her særligt understrege følgende 

udfordringer: 

 Fibias beskrevne afvandingssetup er en unødvendig konstruktion, der fungerer som en maskeret 

prisforhøjelse, og i det store hele alene tilgodeser ejeren Fibia som vertikalt integreret udbyder på 

et allerede etableret net. 

  

 Fibia foreslår, at der som maksimal gennemsnitlig netlejepris tages udgangspunkt i en LRAIC-pris, 

der ligger betydeligt over det niveau, som Fibia har indgået kommercielle aftaler om.  

 

 Prisklemmetilsynet bør varetages af Erhvervsstyrelsen og ikke lægges ud til ”egen-kontrol” 

 

Unødvendigt og konkurrencebegrænsende afvandingssetup  

Fibia anfører i afsnit 3.3.1, at der tilbydes POI3-afvanding på centralt placerede lokationer (2 i København 

og 2 i Århus). Imidlertid oplyser Fibia videre, at der fra 2022 vil kunne bestilles POI2-afvanding fra lokale 

afvandingslokationer, og at der herefter introduceres betaling for afvanding via POI3.  

Telenor har i høringssvaret af 25. februar 2021, samt i dialogen med Fibia, gjort det klart, at Telenor anser 

det for unødigt komplekst at åbne op for de ca. 50 POI2-afvandingslokationer, som Fibia angiveligt har 

planlagt, og Telenor anser det for konkurrenceforvridende samtidigt at introducere en ekstra betaling for 

de tjenesteudbydere, der ikke vil etablere sig på de 50 POI2-lokationer.  

Der er tale om en unødvendig afvandings-konstruktion, som er en maskeret prisforhøjelse, som i det store 

hele alene tilgodeser ejeren Fibia som vertikalt integreret udbyder på et allerede etableret net. Det må 

forventes, at de færreste tjenesteudbydere vil kunne se en fordel i at etablere sig på hele 50 nye lokationer 

på et fibernet, der pt. kun dækker godt 300.000 husstande. Til sammenligning kan samtlige danske 
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husstande nås på TDC’s net på BSA POI2 via tilslutning på ca. 80 lokationer. De POI2 produkter, der tilbydes 

af hhv. TDC og Fibia er således langt fra sammenlignelige.  

Der er lagt op til en betaling på xxx ekstra månedligt pr. kunde for POI3-afvanding ctr. POI2-afvanding. Den 

introducerede POI2-konstruktion og ekstra betaling for POI3-afvanding vil have den dobbelteffekt, at det 

forhøjer omkostningerne for Fibia’s konkurrenter markant med årligt DKK xxx pr. kunder samtidig med, at 

Fibias interne tjenesteudbyder opnår en tilsvarende fordel på årligt DKK xxx ifm. prisklemme-tilsynet.  

Telenor har vurderet de 50 lokationer, og selvom Telenor er til stede mange steder i Danmark, som følge af 

samtrafik med TDC, så er det et fåtal af lokationer, som kan ”genbruges” til samtrafik med Fibia. Der skal 

således etableres en lang række nye og fordyrende lokationer. Der er samlet set tale om en POI2-

konstruktion, der ikke ligner de POI-setup, der er aftalt med de øvrige nye fibernet, hvor central afvanding 

har været i fokus og hvor afvanding har været inkluderet i linjelejen.  

Telenor har vanskeligt ved at se andet formål med de mange POI2’ere end, at det er et 

konkurrencebegrænsende tiltag, som alene er konstrueret med henblik på at sløre de reelle omkostninger 

og sikre konkurrencefordele til Fibias eget udbud. Decentral opsamling af trafik i det omfang Fibia lægger 

op til giver kun forretningsmæssig mening, hvis egne investeringer i backhaul-transmission kan kobles 

sammen med adgang til rå fiber. Fibia har imidlertid ikke hidtil ønsket at åbne op for konkurrencen baseret 

på rå fiber adgang.    

Telenor anbefalede i høringssvaret af 25. februar 2021, at Erhvervsstyrelsen sikrer en ensretning, således at 

Fibia – på linje med de øvrige nye fibernet – undlader at lægge en ekstra betaling på toppen for central 

afvanding (som incitament til at etablere sig på 50 lokationer). 

Telenor bemærker, at Fibia i det nye udkast til tilsagn nu tilføjer, at ”Fibia har desuden igangsat en 

undersøgelse af, om der kan etableres et bedre alternativ for POI2’erne og ethernet trafikken til 

implementering inden 1. januar 2022. Denne analyse forventes klar i kvartal 3 2021.”  

Telenor skal opfordre Erhvervsstyrelsen til at sikre, at Fibias undersøgelse resulterer i en anden og mindre 

konkurrenceforvridende model, end den der indtil videre er lagt op til. Telenor forventer, at resultatet af 

Fibias undersøgelse, og forslag til ny model, vil være afspejlet i et endeligt tilsagn.  

 

 

 



      

 

Sensitivity: Internal 

Fibias forslag til gennemsnitlig maksimalpris ligger væsentligt over kommercielt niveau  

Fibia anfører på side 4, at Fibia som maksimalpris vil anvende LRAIC som ramme. Fibia har siden udsendelse 

af første udkast til tilsagn reduceret forventningen til, hvilket niveau maksimalprisen skal følge, idet der 

tilsyneladende er reduceret i kravet til, hvor stort risikotillæg, der skal lægges oven i WACC’en.  

Efter det oplyste vil Fibia anvende en gennemsnitlig maksimalpris på årligt 2.412 DKK. Oven i denne pris 

skal i praksis lægges et tillæg på xxx pr. måned for POI3 afvanding, jf. overfor. Uden ændring i afregning af 

afvanding vil den gennemsnitlige maksimalpris være xxx DKK.  

Telenor har i dag indgået en kommerciel aftale med Fibia, hvor prissætningen er følgende (udvalgte 

prispunkter, hvor medieconverter på 7 DKK for sammenligning er fratrukket, og der er tale om POI2-priser): 

60/60 Mbit/s til xxx DKK (årligt).  

120/120 Mbit/s til xxx DKK (årligt).  

1000/1000 Mbit/s til xxx DKK (årligt).  

Som fremhævet i høringssvaret af 25. februar 2021, så finder Telenor det overraskende, at 

Erhvervsstyrelsens LRAIC-model har fastlagt prisniveauer, der ligger over de prisniveauer, som parterne har 

indgået kommerciel aftale om. Både med og uden POI3-ekstra afgift. LRAIC-priserne afspejler således ikke 

den markedsmæssige og kommercielle virkelighed som Fibia og Telenor indgår i og heller ikke den aftale, 

som parterne har indgået. Fibia anfører i øvrigt selv på side 5, at de kommercielt fastsatte priser, der er 

udgangspunktet ved overgangen til tilsagnsvilkårene ”er væsentlig under ovennævnte maksimalpriser for 

2021”. Fibia erkender med andre ord selv, at LRAIC-rammen ligger betydeligt over det niveau, som Fibia har 

indgået kommercielle aftaler om. Telenor skal igen kvittere for, at Fibia også finder det hensigtsmæssigt at 

forblive på de kommercielt fastsatte niveauer i overgangen til tilsagnsvilkår, og at man samtidig sikrer 

fremadrettet stabilitet og forudsigelighed ved maksimalt at skrue priserne 5 % op årligt. Telenor noterer sig 

i øvrigt, at Fibia opererer med et varsel på 6 måneder ifm. evt. prisforhøjelser, hvilket anses for rimeligt. 

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.  
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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 kraftigt opfordre til, at Erhvervsstyrelsen genovervejer egen-kontrolmodellen 

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 Fibia. 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 er alt for oplagt en risiko for omgåelse af prisklemmetilsynet. 

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 ”Er en risikopræmie som ekstra incitament til udrulning påkrævet?” (høringssvaret s. 4) 

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

(høringssvaret s. 5) 

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

(høringssvaret s. 7) 

 Afsnittet: ”Vedrørende afsnit 6 om ikke-diskrimination” (høringssvaret s. 9) 

 Afsnittet ”Krav om tilslutning/indgåelse af aftaler om bredbåndsudbyderskifte” (høringssvaret s. 9) 

 

Med venlig hilsen 

     

Kenneth Gross Jarnit      

Senior Regulatory Advisor      

Telenor A/S     


