
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelse på engrosmarkedet for netad-

gang af særlig kvalitet på et fast sted. 

 

Erhvervsstyrelsen har i perioden 5. april 2016 til og med den 9. maj 2016 gen-

nemført en national høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for net-

adgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4). Den 14. juni 2016 notifice-

rede Erhvervsstyrelsen udkast til markedsafgørelse til Europa-Kommissionen. 

 

Resultat af den nationale høring 

 

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar vedrørende udkast til afgørelse på 

marked 4 fra Dansk Energi (DE), SE/Stofa (SE) og TDC. I dette høringsnotat 

redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er indkommet i forbindelse 

med høringen, og bemærkningerne kommenteres.  

 

Høringssvarene findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.  

 

De indkomne høringssvar har givet anledning til enkelte præciseringer i mar-

kedsafgørelsen.  

 

Risiko for prisklemme 

 

DE og SE udtrykker begge bekymring for, at der kan opstå prisklemmer på 

markedet. DE opfordrer styrelsen til at afdække risikoen for prisklemmer, mens 

SE vurderer, at der er behov for en ”light touch” regulering af TDC i form af et 

prisklemmetilsyn. SE begrunder dette med, at der markedsmæssige forhold, der 

gør TDC i stand til at sætte kunstigt lave priser og derved holde andre udbydere 

ude.  

 

Det følger af telelovens § 84d, stk. 5, at hvis en markedsanalyse viser, at der er 

reel konkurrence på et marked, skal Erhvervsstyrelsen ophæve alle sektorspeci-

fikke forpligtelser. 

 

Efter at have analyseret markedet, er det Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, 

at der er reel konkurrence, og at der også fremadrettet vil være reel konkurren-

ce, når den sektorspecifikke konkurrenceregulering afvikles.  

 

Det betyder, at alle forpligtelser på marked 4 ophæves. Ligeledes betyder det, at 

det er styrelsens vurdering, at konkurrencesituationen på markedet tilsiger, at 

der ikke er behov for en prisklemmeforpligtelse på markedet.  

6. september 2016  
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Dog lægger Erhvervsstyrelsen i udkast til markedsafgørelserne for marked 3a 

og 3b op til, at prisklemmetilsynet udvides til at omfatte standardiserede, mas-

seproducerede erhvervsprodukter, hvortil der er knyttet listepriser. Der er såle-

des tale om erhvervsprodukter produceret ved lokal eller central netadgang, 

som forhandles til faste listepriser. I modsætning hertil er detailprodukter pro-

duceret på faste kredsløb individualiserede og derfor svært sammenlignelige 

løsninger, som derfor ikke egner sig til et ex-ante prisklemmetilsyn. 

 

Tidsbegrænsning af forpligtelse om adgang til lavkapacitetskredsløb 

 

TDC påpeger, at forpligtelsen om, at TDC – så længe selskabet internt anvender 

lavkapacitetskredsløb op til og med 2 Mbit/s – skal opretholde adgang til samme 

typer af lavkapacitetskredsløb, således at andre teleselskaber kan konkurrere 

med TDC’s detailudbud baseret på lavkapacitetskredsløb, pålægges uden tids-

begrænsning. 

 

TDC opfordrer til, at der indføres en overgangsordning, således at TDC forplig-

tes til at opretholde ovenstående adgang i 3 år fra afgørelsens ikrafttræden, såle-

des at Erhvervsstyrelsen i forbindelse med nye runder af markedsundersøgelser 

kan afklare, om der fortsat er behov for at opretholde overgangsordningen for 

lavkapacitetskredsløb op til og med 2 Mbit/s. 

 

Se styrelsens bemærkninger under ” Resultat af fællesskabshøringen” nedenfor. 

 

Resultat af fællesskabshøringen 

Erhvervsstyrelsen notificerede den 14. juni 2016 markedsafgørelse, markedsaf-

grænsning og analyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et 

fast sted (marked 4) for Europa-Kommissionen. Erhvervsstyrelsen modtog den 

21. juni 2016 en anmodning fra Kommissionen om supplerende oplysninger. 

Erhvervsstyrelsen besvarede Kommissionens anmodning den 24. juni 2016. 

Derudover har Erhvervsstyrelsen afgivet yderligere oplysninger i forbindelse 

med et telefonmøde med Kommissionen den 27. juni 2016 samt yderligere sup-

plerende oplysninger samme dag på baggrund af det afholdte telefonmøde.  

 

Kommissionen afgav den 12. juli 2016 bemærkninger til den gennemførte mar-

kedsundersøgelse og de foreslåede forpligtelser. Erhvervsstyrelsen har ikke 

modtaget bemærkninger fra de øvrige medlemsstater.  

 

Kommissionen bemærker, i henhold til rammedirektivets artikel 16, stk. 3, at 

når en national tilsynsmyndighed konkluderer, at der er reel konkurrence på 

markedet, skal myndigheden ophæve tidligere indførte forpligtelser og underret-

te de berørte parter i passende tid herom. 

 

Kommissionen finder derfor ikke, at en 3-årig overgangsperiode, hvor reguleret 

adgang til lavkapacitetskredsløb opretholdes som anført i styrelsens udkast til 

afgørelse, er i overensstemmelse med rammedirektivets artikel 16, stk. 3, om 

ophævelse af tidligere indførte forpligtelser såfremt der er konkurrence på mar-
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kedet. Derfor anmoder Kommissionen Erhvervsstyrelsen om at ændre sin ende-

lige afgørelse og fastsætte overgangsperioden til 12 måneder for hele markedet.  

 

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af Kommissionens bemærkning om, at en 3-

årrig overgangsperiode, hvor regulering opretholdes på et marked, når der er 

konstateret reel konkurrence, genovervejet tidspunktet for bortfald af forpligtel-

ser. På den baggrund har styrelsen ændret afgørelsen, således at der for både 

høj- og lavkapacitetskredsløb vil være tale om en overgangsperiode på 12 må-

neder fra afgørelsen træffes til forpligtelserne bortfalder. 

 


