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Nuudays bemærkninger til Erhvervsstyrelsens markedstest over 

tilbud om tilsagn fra AURA Energi a.m.b.a. på engrosmarkedet 

for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted på 

delmarked Skanderborg-Odder (M3HC) 

 

Indledningsvis skal det bemærkes at de kommentarer Nuuday tidli-

gere har givet i forbindelse med høring over udkast til tilsagn om 

adgang til høj- og lavkapacitetsbredbånd (februar 2021) og høring 

over udkast til markeds- og tilsagnsafgørelser om adgang til høj- 

og lav-kapacitetsbredbånd (august 2021) for en stor dels vedkom-

mende fortsat er relevante – også i relation til AURAs udkast til til-

sagn. I denne høring over AURAs udkast til tilsagn har Nuuday 

valgt følgende fokuspunkter: 

 

a. Netadgang til bredbåndsforbindelser, der kan anvendes til 

masseproducerede virksomhedsopkoblinger 

b. Prissætning efter kampagner 

c. ”Fair og rimelig” prissætning af accessoriske ydelser 

d. Prisklemmeforpligtigelsen 

 

Ad a) 

I afsnit 4.1.10 i AURAs tilsagn fremgår det at;  

 

Den gennemsnitlige netleje beregnes som den gennemsnitlige net-

leje af alle aktive fiber BSA til POI 2 og POI 3 (meet-me-brønde) 

forbindelser uden tillægsydelser og mediekonverter på AURAs fi-

bernet på tværs af alle Service Providere, herunder koncernfor-

bundne Service Providere, dog uden netleje for ydelser og nye 

ydelser, der servicerer den del af erhvervsmarkedet, der foruden 

høj hastighed også kræver bredbåndsforbindelser af særlig kvali-

tet, som gør produktet egnet til erhvervsformål.  (Min understreg-

ning) 
 

Nuuday har i høringssvar af 25. februar 2021 og igen i høringssvar 

af 30. august 2021 redegjort for den usikker, der opstår når der i 

tilsagnene tilsyneladende tages forbehold for hvorvidt de ad-

gangsprodukter, der gives tilsagn til kan anvendes til masseprodu-

cerede standard bredbåndsløsninger til erhvervskunder. Det er 
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2 særligt tilfældet i det tilsagn, som Norlys har afgivet og det opstår 

igen med den ovenfor viste tekst fra AURAs udkast til tilsagn.  

 

For at komme usikkerheden til livs beder Nuuday erhvervsstyrel-

sen om at fremsende en generel præcisering, der klarlægger at 

markedsdefinitionen, og dermed alle afgivne tilsagn, omfatter en 

FttX netadgangsforpligtigelse, der kan anvendes både til levering 

af bredbånd til privatpersoner, medarbejderbredbånd, bredbånd 

til hjemmearbejdspladser samt masseproducerede standard bred-

båndsløsninger til erhvervskunder.    

 

Ad b) 

I afsnit 4.1.11 i AURAs tilsagn fremgår det at; 

 

(ii) Det præciseres at såfremt AURA af konkurrencemæssige hen-

syn, af egen drift, har sænket priserne på FBSA-abonnementer i 

et geografisk område, er AURA med et rimeligt varsel berettiget til 

på et senere tidspunkt igen at forøge priserne på FBSA-abonne-

menter i det geografiske område til et niveau svarende til de 

FBSA-priser, som AURA ellers ville have opkrævet, hvis priserne 

havde været reguleret efter ovennævnte punkter. AURA er i 

denne situation berettiget til at forøge de sænkede FBSA-priser 

med mere end 5% 

 

Grundlæggende mener Nuuday ikke, at AURA er berettiget til at 

lade fiber BSA-prisen stige med mere end 5% per år – uanset hvil-

ket niveau prisen kommer fra. 5% grænsen har til hensigt, at sikre 

detailkunderne og tjenesteudbyderne imod større uforudsete æn-

dringer, hvilket der vil være tale om uanset forudgående prisni-

veau.  

 

Der er således ikke tale om, at Nuuday forsøge at forhindre prisju-

steringer over 5% i visse tilfælde. Det som Nuuday argumenterer 

for, er at prisjusteringer på mere end 5% ikke bør kunne imple-

menteres med ”et passende” varsel som anført af AURA, men at 

de altid bør være kendt på forhånd.     

 

Nuuday anmoder altså om, at prisjusteringer på mere end 5% kun 

kan optræde som en del af en, på forhånd udmeldt, prisudviklings-

serie. Eksempelvis halv (engros) pris i de første 6 mdr. og derefter 

normal (maksimal) pris.  Dermed kan tjenesteudbyderen tage 

højde for engrosprisudviklingen i den prissætning, der tilbydes slut-

kunderne. Se i øvrigt afsnittet vedr. prisstigninger i Nuudays hø-

ringssvar af 30. august 2021.  

 

Nuuday opfordre derfor erhvervsstyrelsen til at sikre, at det 

fremgår af AURAs tilsagn at 5% reglen alene kan fraviges under 



 

 

3 ovennævnte forudsætning (altså i en på forhånd kommunikeret 

prisudviklingsserie). Nuuday beder tillige erhvervsstyrelsen om at 

tilkendegive, at det forventes at denne praksis også efterleves af 

de øvrige SMP udpegede engrosudbydere.     

 

Ad c) 

Mediekonverter:  

Det fremgår af AURAs udkast til tilsagn afsnit 4.1.2, at mediekon-

verteren ikke indgår som en del af den maksimale netleje. I stedet 

prissættes mediekonverteren som et accessorisk element efter 

”fair og rimelig” tilgangen.  

 

Mediekonverteren er en del af netadgangsproduktet. Produktet 

kan ikke anvendes uden en mediekonverter, og mediekonverteren 

kan ikke leveres af andre end den pågældende netejer. Det er 

derfor Nuudays grundholdning, at netadgangsproduktet bør pris-

sættes sammen med mediekonverteren eller alternativt bør pris-

sætningen af mediekonverteren fremgå direkte af tilsagnet.  

 

”Fair og rimelig”:  

Ovenstående kommentar om mediekonverter gælder ikke alene 

for AURAs tilsagn og ikke alene for mediekonverterne. Det er såle-

des Nuudays holdning, at de vigtigste (se Nuuday høringssvar af 

25. februar 2021) accessoriske ydelser bør prissættes direkte i til-

sagnene. 

 

Reelt set er det (med enkelte undtagelser) alene det rå BSA-

abonnement som prissættes via tilsagnene og som tjenesteudby-

derne dermed kender prisudviklingen for. Det betyder, at prissæt-

ningen og rammerne for prisudviklingen for en række produkter, 

der er helt nødvendige for at tjenesteudbyderne overhovedet er i 

stand til at anvende netadgangsprodukterne, ikke er reguleret på 

anden vis end ved ”fair og rimelig” prissætning.  

 

Nuuday efterspørger derfor rammerne for ”fair og rimelig” pris-

sætning. Uden et rammesæt frygter Nuuday, at der løbende vil 

opstå konflikter, som følger af fortolkningen af hvad der faktisk er 

”fair og rimeligt,” samt at netejerne hver især fortolker ”fair og ri-

meligt” forskelligt. Derfor har vi i tidligere høringssvar bedt Er-

hvervsstyrelsen om at tage initiativ til at udarbejde en vejledning, 

der sætter rammerne for ”fair og rimelige” priser. Nuuday vil 

gerne gentage opfordringen til at vejledningen bliver udformet og 

vi bidrager også gerne med input til udarbejdelse af en vejledning. 

 

 

 

 



 

 

4 Ad d) 

AURAs tilsagn adskiller sig fra de øvrige tilsagn ved at der ikke af-

gives tilsagn om ikke at iværksætte prisklemmer på udvalgte flag-

skibsprodukter. Nuuday er opmærksom på, at udkastet til mar-

kedsafgørelse for AURA heller ikke rummer krav om prisklemme-

kontrol. Styrelsen har i vurderingen heraf lagt vægt på at AURA, i 

følge det oplyste, ikke har indsigt i eller indflydelse på fastsættelse 

og markedsføring af priser på detailniveau.  

 

Nuuday finder principielt, at AURA bør afgive et tilsagn om ikke at 

iværksætte prisklemmer på lige fod med Norlys, Fibia og TDC. At 

AURA ikke har indsigt i prissætning og markedsføring af produk-

terne igennem Waoo brandet fritager ikke AURA fra at være ver-

tikalt integreret og dermed i stand til at udøve en prisklemme. Til 

sammenligning har TDC Net ikke indsigt i Nuudays prissætning og 

markedsføring, men det fritager ikke TDC fra at give tilsagn om 

ikke at udøve en prisklemme.  

 

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at styrelsen vil følge hvordan AURA, 

(samt Bornfiber og nef Fiber) vil sikre engrosadgang, herunder om 

niveauet for netejernes faktiske engrospriser sikrer tjenesteudby-

derkonkurrence. Nuuday sætter pris på denne udmelding og op-

fordre styrelsen til at offentliggøre resultaterne af disse undersø-

gelser når de foreligger.  
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Med venlig hilsen  

 

Peter Goltermann  

Underdirektør 


