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Theis Dekkers Gjedsted

Fra: Susanne Bo Poulsen <supo@kfst.dk>
Sendt: 6. oktober 2017 10:50
Til: Postkasse MAR; Vibeke Fjendbo-Sibbesen
Cc: Søren Bo Rasmussen; Jacob Borum; 1-DEP Høringer
Emne: SV: Høring: Frist 24. oktober 2017 kl. 12: Udkast til afgørelse på detailmarkedet for 

fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fastnetoriginering (tidligere marked 1 og 
2)

Kære Vibeke Fjendbo-Sibbesen 
  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget Erhvervsstyrelsens høring af udkast til afgørelse på 
detailmarkedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fastnetoriginering (tidligere marked 1 og 2). 
  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. 
De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.  
  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger til høringen. 
  
Med venlig hilsen 
  
Susanne Bo Poulsen  
Specialkonsulent / Special Advisor 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/  
Danish Competition and Consumer Authority 
Direkte +45 4171 5287 
E-mail supo@kfst.dk  
   

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Tlf. +45 4171 5000  

   
Vi arbejder for velfungerende markeder.  
  
  

Fra: Vibeke Fjendbo-Sibbesen [mailto:viosha@erst.dk]  
Sendt: 24. august 2017 13:19 
Til: Postkasse MAR 
Cc: Helle Bøjen Larsen; Mette Mølsted; Theis Dekkers Gjedsted; Ebbe Brigsted; Vibeke Fjendbo-Sibbesen 
Emne: Høring: Frist 24. oktober 2017 kl. 12: Udkast til afgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger og 
engrosmarkedet for fastnetoriginering (tidligere marked 1 og 2) 
  
Til telebranchen og andre relevante interessenter 
  
Erhvervsstyrelsen sender hermed udkast til afgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet 
for fastnetoriginering (tidligere marked 1 og 2) i høring. 
  
I udkastet til afgørelse er der lagt op til at ophæve de gældende forpligtelser over for TDC, som TDC er pålagt i 
afgørelse af 18. december 2013 på detailmarkedet for fastnettilslutninger (det tidligere marked 1) og afgørelse af 
18. december 2013 på engrosmarkedet for fastnetoriginering (det tidligere marked 2) i dennes egenskab af udbyder 
med en stærk markedsposition (SMP) på de to markeder, dog således at de gældende forpligtelser om netadgang, 
priskontrol, ikke-diskrimination og transparens på de to markeder fortsat gælder for dele af markederne i en 
overgangsperiode. 
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Se venligst vedlagte høringsbrev og udkast til afgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger og 
engrosmarkedet for fastnetoriginering (tidligere marked 1 og 2). 
  
Høringsmaterialet vil også blive lagt på Høringsportalen. 
  
Med venlig hilsen 
 
Vibeke Fjendbo-Sibbesen 
Fuldmægtig 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Erhvervsudvikling og Regulering    
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 35291000 
Direkte: +45 35291447 
E-mail: viosha@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVSMINISTERIET 
Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.   


