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Høringssvar vedr. udkast til afgørelse på engrosmarkedet for termi-
nering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2) 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget høring over udkast til 
afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle 
mobilnet (marked 2). 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerå-
det en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærk-
ninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har følgende bemærkninger til udka-
stet til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i indivi-
duelle mobilnet (marked 2): 
 
Afsnit 1.3.1.3 ”Netdeling”: 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreslår, at det eksplicit fremgår, at 
netdelingssamarbejder kan give anledning til konkurrencemæssige be-
tænkeligheder, og at Telia/Telenor-netdelingsaftalen da også først blev 
individuelt fritaget efter afgivelse af tilsagn. 
 
Konkret foreslår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følgende ændrede 
formuleringer (tilføjelser fremhævet med fed): 
 

1) ”Selvom teleselskaberne konkurrerer om de samme detailkunder, 
findes der områder, hvor der rent kommercielt kan være en for-
del i at indgå i et samarbejde.” 

 
2) ”Der findes ikke særlige regler i telelovgivningen om netdeling, 

men en sådan aftale kan være omfattet af forbuddet mod 
konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6. En 
aftale mellem Telia og Telenor har tidligere været anmeldt til 
og fritaget  af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i 
konkurrencelovens § 8, stk. 1 og 2, om individuel fritagelse. 
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde dog udtrykt kon-
kurrencemæssige betænkeligheder ved aftalen, og den kunne 
derfor kun opnå fritagelse efter afgivelse af tilsagn om bl.a. 
engrosadgang, afregningsmodel og informationsudveksling.” 

 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke herudover bemærkninger til 
udkastet til afgørelse. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Uffe Hebbelstrup Larsen 
Specialkonsulent 


