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Høringssvar til Erhvervsstyrelsens høring over udkast til markedsafgørelser på 
engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted 
(M3HC) og engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et 
fast sted (M3LC). 

Erhvervsstyrelsen har ved email af 2. juli 2021 anmodet om bemærkninger til styrelsens udkast til 
markedsafgørelser på engrosmarkederne for netadgang til lav- og højkapacitet, herunder 
tilsagnsafgørelser for visse udbydere. 

Generelle bemærkninger vedrørende priser  

Det er afgørende for de alternative udbydere, at priserne er både stabile og rimelige. I den forbindelse er 
det ikke kun de mulige prisstigninger under tilsagnets varighed men også eventuelle prisstigninger ved 
indgangen til tilsagnsafgørelserne, der har betydning. Telia ser derfor med stor bekymring på, at 
startniveuaet for priserne ikke indgår i alle tilsagnsafgørelserne. Flere af selskaberne har allerede 
offentligt meldt ud, hvordan de forventer, at deres priser vil være i 2022. Disse udmeldinger bør indgå 
som forpligtelser i tilsagnene, så de alternative udbydere har så stor klarhed og forudsigelighed om både 
priserne ved starten af tilsagnsperioden og de mulige prisforhøjelser indenfor tilsagnenes rammer. I den 
forbindelse kan der med fordel skeles til Fibias tilsagn.    

Telia har noteret sig, at Erhvervsstyrelsen lægger op til at pålægge en række forskellige 
priskontrolforpligtelser i de udkast til markedsafgørelser, der ikke beror på tilsagn fra infrastrukturejeren. 
Aura pålægges LRAIC-prisregulering, mens Bornfiber og Nef Fiber vil blive underlagt prisafgørelser efter 
Erhvervsstyrelsens vurdering af priserne på sammenlignelige markeder. Endelig vil wholesale-only 
selskaberne blive pålagt selv at fastsætte fair og rimelige priser. Telia bemærker, at LRAIC-priserne og 
de prislofter, der lægges op til i tilsagn i afgørelserne vedrørende Norlys, EWII, Fibia og TDC er 
væsentligt højere end de kommercielt indgåede priser og den generelle prisudvikling på markedet. 
Erhvervsstyrelsen bør derfor være meget påpasselig med at sætte høje prislofter gennem LRAIC 
prisafgørelserne samt accept af de tilbudte tilsagn, som kan medvirke til at drive de kommercielle priser 
op til skade for private og erhvervskunder. Såfremt priserne i LRAIC, prisafgørelserne og tilsagnene 
bliver dikterende for markedet, kan det betyde at engrosoptaget fra andre tjenesteudbydere vil blive lavt, 
som følge af at disse ikke vil være i stand til at levere bredbåndstjenester til attraktive priser for 
kunderne, hvilket igen kan betyde, at udnyttelsen af infrastrukturen og optagelsen af digitale tjenester vil 
blive bremset pga. manglende konkurrence om at tilbyde attraktive produkter og priser til kunderne.  

De tilsagn, der er givet af Norlys, EWII, Fibia og TDC indeholder ikke maksimalpriser for hastigheder 
over 1 Gbit/s. Erhvervsstyrelsen har i udkastene til tilsagnsafgørelser angivet, at der ikke forventes et 
behov for masseforhandlede produkter på mere end 1000 Mbit/s i tilsagnenes levetid på trods af en 
udvikling mod stadig højere hastigheder, samt at styrelsen forventer, at priserne på 1000 Mbit/s vil være 
disciplinerende for prissætningen for produkter på mere end 1000 Mbit/s. Telia er ikke enig i denne 
vurdering. Telia forventer, at tendensen til aftagelse af stadigt højere hastigheder fortsætter i de 
kommende år. Dette underbygges af den historiske udvikling i aftagningen af stadigt højere hastigheder. 
Samtidig kan markedsføring af mulighed for de højeste hastigheder styrke den enkelte udbyders position 
på markedet, selv hvis kunderne ikke pt. aftager produktet, da udbyderen kan fremstå mere 
fremtidssikker for kunden. Som det fremgår af de større udbyderes produktportefølje, er 1.000 Mbit/s i 
dag et standardprodukt. TDC har allerede lanceret et 2,5 Gbit/s produkt, og det må forventes, at andre 
udbydere også indfor få år vil inkludere hastigheder over 1000 Mbit/s i deres produktudbud. Den 
manglende regulering af maksimale priser for højere hastigheder skaber dermed væsentlig usikkerhed 
for de alternative udbydere, som er afhængige af de adgangsprodukter, herunder priser, som 
infrastrukturejerne stiller til rådighed.  
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Det bemærkes, at der i alle tilsagn ikke kun bør være regulering af de maksimale prisstigninger, men 
også en en mekanisme til at sikre de prisfald, som hidtil har kendetegnet det danske marked, og som har 
sikret at kunderne har nydt godt af højere hastigheder til samme pris i takt med at teknologien og 
markedet har udviklet sig. En manglende mekanisme til nedadgående prisjusteringer pr. 
kapacitetsenhed risikerer at sætte denne udvikling over styr til skade for borgere og virksomheder, der 
aftager kommunikationsløsningerne.  

Endelig er Telia meget bekymret over tilsynet med prisudviklingen gennem prisklemmetilsynet. I den 
foreslåede version af prisklemmetilsynet består kontrollen primært af egenkontrol evt. med mulighed for 
auditering ved en revisor, der er ingen sanktioner for overtrædelse, og ved en overtrædelse er der 
mulighed for at vente 2 måneder med at fjerne prisklemmen. Samtidig vil Erhvervsstyrelsen få mindre 
indblik i prissætningen, da styrelsen ikke normalt vil være involveret i vurderingerne. Telia forventer, at 
denne udgave af prisklemmetilsynet vil være langt mindre disciplinerende for udbyderne, end et 
prisklemmetilsyn foretaget af Erhvervsstyrelsen, som det hidtil har været tilfældet, og Erhvervsstyrelsen 
opfordres til at tilføje mulighed for sanktioner, klagemulighed til styrelsen eller andre tiltag, som kan gøre 
prisklemmetilsynet effektivt. 

Bemærkninger til udkast til Norlys’ markedsafgørelse 

Erhvervsstyrelsen lægger op til at afstå fra at pålægge Norlys forpligtelser vedrørende Norlys’ coax-net 
på delmarked Midt- og Sydjylland. Telia finder det problematisk for konkurrencen på det samlede 
bredbåndsmarked, at de alternative udbyderes adgang til coax-kunderne for en del kunders 
vedkommende udskydes flere år, og at andre kunder fortsat ikke vil være tilgængelige for de alternative 
udbydere, da adgangen til Norlys’ egne coax-kunder indenfor delmarkedet udskydes til 2021/2024, indtil 
disse er migreret til fiber, eller slet ikke reguleres for de øvrige coax-kunder udenfor delmarkedet. Telia 
finder det bekymrende, at kun knap 30 % af Norlys’ coax-net overvejes i forhold til regulering, og 
tilsvarende omfatter Norlys tilsagn i forhold til migrering til fiber kun delmarkedet og dermed under 30% 
af Norlys’ nuværende coax-net. Erhvervsstyrelsen bør som minimum sikre, at tilsagnet om vilkår for 
adgang i forbindelse med fiberudrulning til erstatning af coax-net samt tilsagnet om ikke at tage imod nye 
coax-kunder efter udrulning af fibernettet vil gælde tilsvarende for øvrig fiberudrulning til erstatning af 
coax, som Norlys måtte foretage. 

Forholdet til foreningskunderne nævnes også i markedsafgørelsen, herunder at Norlys ikke kan råde 
over infrastrukturen i de foreningsejede net. Selvom det formelle ejerskab er foreningernes, er det Telias 
opfattelse, at der er så tætte bånd mellem foreningerne og Norlys bl.a. pga. deres historik, at Norlys har 
en meget klar fordel i forhold til de alternative selskaber, og at der reelt ikke er lige adgang til nettene, 
hvis adgangen til nettene ikke reguleres. Hertil kommer, at Telia frygter, at Erhvervsstyrelsens accept af 
Norlys’ lukning af coax-nettet i stedet for fx at frasælge dette, vil føre til en øget opdeling af markedet, da 
graden af parallel infrastruktur må forventes at falde. Telia opfordrer Erhvervsstyrelsen til at genoverveje, 
hvordan alternative udbydere kan gives hurtig og generel adgang til højhastighedsinfratruktur på tværs 
af landet, herunder de mange foreningskunder, som udgør en væsentlig del af det samlede marked. 
Konkret i forhold til Norlys afvikning af coax-nettet i området omfattet af tilsagnsafgørelsen foreslås det, 
at Norlys bør forpligtes til at udarbejde kommunikationen til kunderne sammen med den gruppe af 
eksterne leverandører, der ønsker adgang til kunderne på fibernettet for at fremme ikke-diskriminationen 
i forhold til kundeovergang.      

Bemærkninger til udkast til Norlys’ tilsagnsafgørelse 

6. Aftale om netadgang 

Telia finder fortsat, at det bør indgå i Norlys’ tilsagn, at der skal stilles et PoI2-produkt til rådighed. Dette 
er ikke præciseret i den seneste version af tilsagnet. PoI2-produktet er nødvendigt for at sikre de 
adgangssøgende udbydere mod at skulle betale en for høj pris for transport igennem Norlys’ net. Uden 
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et PoI2-produkt vil alterntive udbyder ikke have adgang til priser, der samlet set er 
konkurrencefremmende. 

13. Ikke-diskrimination 

Det fremgår af Norlys’ tilsagn, at ”netejeren påtager sig endvidere, at udbud af Ydelser inden for 
Delmarkedet og formidling af oplysninger sker til Service Providere på samme vilkår (jf. nedenfor), til 
samme priser (jf. nedenfor) og af samme kvalitet.” Det bør tilføjes, at dette skal ske ”samtidig og med 
samme varsel”. Denne præcisering er afgørende for at sikre, at der ikke gøres tidsmæssig forskel på 
tjenesteudbydere, herunder Norlys’ interne tjenesteudbydere. 

Bemærkninger til udkast til EWIIs tilsagnsafgørelse 

1.5 EWII Fibernets tilsagn om transparens 

Det fremgår af tilsagnet, at EWII selv foretager vurderingen af udfasning ud fra ”et eller flere” af 
principperne positiv business case, konkurrencemæssige effekter samt tekniske og systemmæssige 
udfordringer. Samme principper anvendes i forbindelse med vurdering af, om EWII vil tilbyde 
tjenesteudbyderen migrering til et andet produkt. Telia finder det problematisk, at EWII selv lægger op til 
at kunne vælge at benytte et eller flere af principperne. Det betyder fx, at EWII kan undlade at inddrage 
konkurenceeffekten i vurderingen, hvis de selv ønsker det. Dette bør ændres, så EWII skal foretage en 
helhedsvurdering baseret på alle tre principper før et produkt kan udfases, og som grundlag for 
vurderingen af, om migrering til et andet produkt skal tilbydes. EWIIs beslutninger i denne sammenhæng 
bør omfattes af eskalationsprocessen mellem parterne samt kunne indbringes for Erhvervsstyrelsen. 

Telia finder det problematisk, at EWII fastholder fraskrivelsen af muligheden for kompensation ved 
manglende overholdese af vilkårene i standarddokumenterne. Som tidligere anført har 
tjenesteudbyderne ikke de muligheder, der normalt ville blive anvendt i aftaleforhold som fx opsigelse af 
aftalen på grund af EWIIs dominerende markedsposition i deres forsyningsområde. Den foreslåede 
proces med eskalation mellem parterne samt evt. indbringelse for domstolene ses ikke at stille 
tjenesteudbyderne en nødvendig hurtig løsning i sigte eller at give EWII et generelt incitament til at 
overholde standardvilkårene. Dermed blive den åbne adgang væsentligt forringet, da overholdelse af 
standardvilkårene og leveringen af tjenesterne reelt ikke er sikret for tjenesteudbyderne. Telia finder det 
essentielt, at fraskrivelsen af kompensation fjernes fra tilsagnet. 

1.6 EWII Fibernets tilsagn om ikke-diskrimination 

Det fremgår af EWIIs tilsagn, at selskabet forpligter sig til at tilbyde ”tjenesteudbyderne ens vilkår og 
priser under tilsvarende forhold. Hertil samme produkter, generelle vilkår, serviceaftaler, standardvilkår, 
IT-setup m.m.” Det bør tilføjes til dette, at udbud af ydelser og formidling af oplysninger skal ske til alle 
tjenesteudbydere samtidig og med samme varsel, således at der ikke tidsmæssigt gøre forskel på 
tjenesteudbyderne, herunder interne tjenesteudbydere. 

1.7 EWII Fibernets tilsagn om rimelige engrospriser 

EWII forpligter sig til at ”give alle tjenesteudbydere på fiberinfrastrukturen adgang til en prisliste som vil 
være ens for alle tjenesteudbydere.” Det fremgår ikke, om prislisten også vil inkludere rabatter. Det bør 
derfor tilføjes, at rabatter mv. skal offentliggøres. 

Bemærkninger til udkast til Fibias tilsagnsafgørelse 

3. Netadgang 

Fibia oplyser, at der introduceres betaling for trafikken mod PoI3’erne fra 2022 samtidig med at PoI2-
produkter kan bestilles. Telia har tidligere påpeget, at det lave kundegrundlag pr. PoI2 i Fibias net 
betyder, at det ikke vil være rentabelt for tjenesteudbyderne at benytte PoI2-produktet, når 
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tjenesteudbyderens egne omkostninger til etablering på punktet medregnes. Indførelsen af produktet og 
den samtidige indførelse af betaling for trafik til PoI3 betyder dermed en uhensigtsmæssig prisstigning, 
som vil begrænse konkurrencen. Fibia anfører, at selskabet vil ”stille information om kundegrundlaget for 
hver PoI2 til rådighed for engroskunderne. 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.” Telia finder det bekymrende, at der alene lægges op til, 
at det er Fibias vurdering, om der kan findes en anden løsning for PoI2, samt om Fibia kan begynde at 
opkræve betaling for transporten til PoI3-niveauet. Ændringen af de udbudte produkter, herunder særligt 
opkrævning af betaling for transport til PoI3, bør undergives eskalationsprocessen samt kunne 
indbringes til Erhvervsstyrelsen, så det sikres, at tjenesteudbyderne har mulighed for at gøre indsigelser. 

Fibia stiller krav om en minimumsforpligtelse til køb på henholdsvis 250.000 kr., 750.000 kr. og 
1.250.000 kr. i år 1, 2 og 3. Telia finder det ikke rimeligt, at der skal indgå sådan en minimumsforpligtelse 
til køb, når der henses til de høje etableringsomkostninger, der i forvejen vil være ved at etablere sig 
som tjenesteudbyder på Fibias net. Et sådan krav øger barrieren for konkurrence på nettet og bør udgå. 

6. Ikke-diskrimination 

Fibia giver tilsagn om, at give ”Engroskunderne og Fibias detailforretning samme adgang til vilkår, 
produkter og priser.”  Det bør her tilføjes, at dette skal ske samtidig og med samme varsel, så der ikke 
sker en tidsmæssig forskelsbehandling mellem tjenesteudbydere, herunder Fibias interne 
tjenesteudbydere. 

Bemærkninger til udkast til TDCs tilsagnsafgørelse 

II.A Tilsagn om ikke-diskrimination 

Telia finder det positivt, at TDC vil indføre EoI men ser med bekymring på, at det fortsat ikke nævnes, at 
SP-kunderne skal tilbydes rimelige migregringsvilkår. Det er afgørende, at SP-kunderne gives 
tilstrækkelig tid til at implementere sådanne ændringer, hvilket erfaringsmæssigt er både 
omkostningstungt og ressourcekrævende. 

II.B Tilsagn om transparens 

Det fremgår af tilsagnet, at TDC vil give adgang til bl.a. oplysning om dækning (s. 12). I den forbindelse 
bør det præciseres, at TDC skal give SP-kunderne og Nuuday adgang til oplysninger om adresser, der 
kan bestilles engrosadgang til (en whitelist). Der ud over bør det tilføjes, at TDC giver oplsyninger om 
kommende adresser i listen samtidig og med samme varsel for både Nuuday og SP-kunderne. 

TDC forpligter sig i tilsagnet til at varsle ændringer i eksisterende infrastruktur og etablering af ny 
infrastruktur (s. 12), samt i relevant omfang at inddrage SP-kunderne i væsentlige ændringer i 
standardtilbuddet (s.13). Telia finder det meget væsentligt, at det tilføjes, at TDC ikke kan foretage 
væsentlige ændringer i standardtilbuddet uden at varsle disse til SP-kunderne i rimelig tid og med 
mulighed for SP-kunderne til at gøre indsigelser samt benytte eskalationsprocessen ved uenighed. 

III. A Netadgang (lavkapacitet) 

TDC giver tilsagn om at tage SP-kunderne i samråd om udvikling af VULA-produktet (s. 16). Telia finder 
det dog væsentligt, at det tilføjes, at TDC forpligter sig til at udarbejde en rimelig tidsplan for udvikling af 
nye produkter eller ændring af eksisterende produkter, samt at der skal være mulighed for 
incitamentsfremmende bod eller kompensation. Som bekendt har historikken med manglende udvikling 
af et coax Lag 2-produkt vist, at forhaling af produktudvikling kan forekomme, hvilket har en negativ 
effekt på tjenesteudbydernes mulighed for at tilbyde innovative tjenester. 

Telia finder det positivt, at TDC har tilføjet et varsel på 12 måneder ved lukning af kobbernettet i et 
centralområde med mere end 200 aktive linjer. Det ændrer dog ikke på, at Telia finder, at det bør være 
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et varsel gældende for alle centralområder med aktive linjer og ikke kun centraler med mere end 200 
aktive linjer. Det vanskellige for tjenesteudbyderne er ikke kun antallet af kunder men selve den proces, 
der skal gennemføres, når den infrastruktur, som en kunde ønsker at benytte, ikke længere vil være 
tilgængelig mod kundens ønske. Det bør også tilføjes i tilsagnet, at TDC skal tilbyde rimelige 
migreringsvilkår, som bl.a. indebærer, at tjenesteudbyderne ikke skal være forpligtet til at migrere til et 
netadgangsprodukt med en højere kapacitet med højere omkostninger til følge.  

IV. A. 11 Tilsagn om netadgang til et fiberprodukt 

TDC angiver fortsat, at selskabet ikke vil tilbyde nysalg af rå fiber-produktet. Telia finder det 
bekymrende, hvis TDC fremadrettet ikke vil være forpligtet til at sikre adgangen til rå fiber, idet produktet 
har en disciplinerende effekt og fungerer som et pris-anker. 

Et eksempel herpå er, at Global Connect i 2019 tilbød et alternativt bredbåndsprodukt til 
tjenesteudbydere baseret på TDC’s rå fiber i Dong og Non-Dong området. Global Connects priser var 
10-15% lavere end TDCs priser på fiber BSA. Konkurrencepresset fra Global Connect fik TDC til at 
sænke sine bredbåndspriser til det, som Global Connect havde tænkt sig at tage. 

Fjernes adgangen til rå fiber vil det være muligt for TDC at afskærme markedet for konkurrenter til skade 
for konkurrencen på både kort og lang sigt i strid med formålet med den sektorspecifikke 
konkurrenceregulering. På baggrund af ovenstående finder Telia, at TDCs tilsagn skal omfatte adgang til 
rå fiber, da produktet vil være med til at understøtte konkurrencen på bredbåndsmarkedet til gavn for 
tjenesteudbydere og slutbrugere. 

IV.A. 12 Tilsagn om netadgang til et Coax-produkt 

TDCs produktbeskrivelse af Coax BSA-produktet indeholder fortsat kun et Lag 3-produkt, og ikke som 
ønsket af Telia gennem flere år et Lag 2-produkt. Dette til trods for, at TDC på branchemøde den 11. 
november 2019 annoncerede, at migrering til et Lag 2-produkt ville kunne findes sted i 2020-2021. For at 
dette sikres, er det Telias opfattelse, at TDC skal give tilsagn om at stille et Lag 2-produkt til rådighed, 
idet produktet vil give SP-kunderne større mulighed for at differentiere sine produkter både på privat- og 
erhvervsmarkedet. 

IV.A 13 Fælles tilsagn for Fiber og Coax 

TDC forpligter sig i tilsagnet til at inddrage SP-kunderne i væsentlige ændringer i BSA- og VULA-
produkterne (s.19). Telia finder det meget væsentligt, at det tilføjes, at TDC ikke kan foretage væsentlige 
uden at varsle disse til SP-kunderne i rimelig tid og med mulighed for SP-kunderne til at gøre indsigelser 
samt benytte eskalationsprocessen ved uenighed. 

V.14.2 Tilsagn om prissætningen for fiber og coax 

TDCs tidligere tilbud om tilsagn indeholdt udelukkende muligheden for prisjustering for inflation for årene 
efter 2021 for både fiber og coax-produkterne. I den seneste version er det tilføjet, at fiberpriserne kan 
stige med maksimalt 5% om året, mens coax-priserne kan stige med en ikke-angivet procentsats. For 
coax er der blot indsat forskellige varslingsperioder for prisstigninger på mere eller mindre end 5% om 
året.Telia finder fortsat, at det alene skal være muligt for TDC at opdatere priserne i opadgående retning 
med forudgående skriftligt, rimeligt varsel for at give tjenesteudbyderne mulighed for at tilpasse deres 
forretning, herunder it-systemer og evt. udbud. I forhold til prisjusteringer for coax, finder Telia det meget 
bekymrende, at TDC med den foreslåede formuleing indikerer, at priserne på coax vil kunne stige med 
mere end 5%. Det bør sikres i tilsagnet, at priserne ikke kan stige med mere end 5% for både fiber og 
coax, da det ellers vil give tjenesteudbyderne væsentlig usikkerhed om deres forretningsgrundlag på 
coax-infrastrukturen. 
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V.14.3 Prissætning af accessoriske ydelser 

Det bør angives i tilsagnet, at priserne for accessoriske ydelser ikke må stige med mere end den 
procentvise stigning af linjelejen. Dette tal bør maksimalt være 5% pr. år. 

 

 

 


