
Kære Postmar 
 
Telenor skal først og fremmest kvittere for, at Erhvervsstyrelsen har valgt at fastholde vurderingen af, 
at der i AURAs dækningsområde er behov for at sikre bedre forudsætninger for konkurrence, end der 
ville have været uden Erhvervsstyrelsens mellemkomst. Telenor er helt enige i behovet herfor.  
 
Telenor bemærker, at AURA’s tilsagn i vid udstrækning er lig de tilsagn, som er fastlagt som endelige 
for Fibia, Norlys og TDC. Telenor har på den baggrund begrænsede bemærkninger. Det må således 
vurderes, at det foreliggende tilsagnsudkast fra AURA i vidt omfang vil danne grundlag for den 
endelige tilsagnsmodel. 
 
Telenor skal imidlertid anbefale, at Erhvervsstyrelsen sikrer at en mekanisme der sikrer mod 
prisklemmer tilføjes. AURA leverer via Kazoom nogle slutbrugerpriser, som eventuelle 
tjenesteudbydere næppe vil kunne konkurrere med uden engrospriser på et betydeligt lavere niveau 
end det der aktuelt er kendetegnende for fibermarkedet generelt. Eksempelvis udbydes 1000 Mbit til 
249 DKK, og dette vil uden moms svare til 199 DKK. Når der herfra trækkes forventede yderligere cost, 
herunder tjenesteudbydernes egne forbundet med et bredbåndsudbud, så er det vanskeligt at se at 
engrosprisen for en 1000 Mbit må/kan ligge højere end ca. 160 DKK. Da det desværre næppe er her 
prisniveauet ligger, når Telenor og andre tjenesteudbydere i snarlig fremtid opnår adgang til AURA’s 
standardtilbud med prisvilkår, er det vigtigt at Erhvervsstyrelsen sikrer at der tilføjes en anti-
prisklemme-mekanisme i AURA’s tilsagn.  
 
Telenor skal videre bede Erhvervsstyrelsen om at sikre, at AURA’s slutbrugerforretning (Kazoom og 
Waoo) ikke fremadrettet vil blive tilbudt (fortsatte) ekstra lave engrospriser til den eksisterende 
kundebase. Det er oplagt, at hvis AURA blot hæver slutbrugerpriserne og engrospriserne for 
kommende og nye engros- og slutkunder, men sikrer fortsat ekstra lave priser til den eksisterende 
kundebase, da vil Telenor og andre tjenesteudbydere have særdeles vanskeligt ved at kunne 
konkurrere på rimelige (og reelt ikke-diskriminerende) vilkår. Telenor vil have sikkerhed for at 
konkurrencen bliver reel og rimelig, og at dette reelt også omfatter AURA’s eksisterende kundebase. 
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