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Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse på engrosmarkedet for netad-
gang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4) 

Erhvervsstyrelsen vurderede i sit udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse af 27. 

oktober 2015, at der på marked 4 er reel konkurrence, og at der også fremadrettet vil være 

reel konkurrence, selv om den sektorspecifikke konkurrenceregulering afvikles. Erhvervssty-

relsen har i sit udkast den 5. april 2016 til afgørelse på marked 4, fastholdt denne vurdering. 

 

Dansk Energi fandt i sit høringssvar til udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse 

anledning til at anfægte konklusionen, at der er reel konkurrence, og at der også fremadrettet 

vil være reel konkurrence, på markedet.  

 

Dansk Energi noterer sig, at der i afgørelsesudkastet indgår en ny måde at opgøre prisudvik-

lingen på, som baserer sig på TDC´s gennemsnitlige omsætning pr. kredsløb (ARPU) for 

årene 2012 til 2015. Udviklingen viser et fald i den gennemsnitlige omsætning pr. kredsløb. 

Dette fald er særligt udtalt i perioden 2012 til 2014. 

 

Dansk Energi forstår, at nogle udbydere i markedet er bekymret for, at en afvikling af den 

sektorspecifikke konkurrenceregulering i nærværende marked øger risikoen for prisklemmer i 

erhvervsmarkedet, idet nærværende marked er tæt forbundet med andre bredbåndsmarke-

der, som i mindre grad er konkurrenceudsat. Dansk Energi kan ikke umiddelbart ud fra afgø-

relsesudkastet vurdere, om Erhvervsstyrelsen har gjort sig overvejelser om behovet for et 

prisklemmetilsyn i tilknytning til engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast 

sted (marked 4). Dansk Energi skal derfor opfordre Erhvervsstyrelsen til forinden videre at 

afdække risikoen for prisklemmer og eventuel dokumentation herfor i relation til nærværende 

marked.  

 

Dansk Energi noterer sig endvidere, at det indgår i afgørelsesudkastet, at såfremt Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen i et betragteligt omfang modtager henvendelser fra den øvrige 

branche om forhold, der indikerer, at TDC udøver konkurrencebegrænsende adfærd, vil Er-

hvervsstyrelsen blive underrettet herom af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og at der i 

givet fald kan blive tale om at genoverveje regulering af det, der i dag er afgrænset som en-

grosmarkedet for netadgang af en særlig kvalitet på et fast sted eller dele deraf.   
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Med baggrund i ovenstående og ud fra styrelsens kommentering af de bemærkninger, som 

er indkommet under den nationale høring, finder Dansk Energi ikke anledning til at frem-

komme med yderligere bemærkninger til det foreliggende udkast til markedsafgørelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 

Morten Baadsgaard Trolle 


