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Afgørelse efter telelovens1 § 76 vedr. Telenor Danmark Holding A/S 
forpligtelser efter opkøb af Tele2  

Sagsfremstilling

 

Den 9. maj 2007 offentliggjorde Telenor Danmark Holding A/S (herefter TDH) i 
en pressemeddelelse, at selskabet havde købt selskabet Tele2 A/S (herefter 
Tele2)2. Konkurrencestyrelsen har den 5. juli 2007 godkendt TDH s køb af 
Tele2.   

Ved lovændringen i 2006 præciseredes i teleloven, at koncernforbundne 
selskaber behandles som samlede juridiske og økonomiske enheder med mindre 
ganske særlige forhold taler imod dette, jf. telelovens § 84d, stk. 2, 3. pkt.  

Princippet medfører, at TDH og herunder Tele2 skal behandles som én enhed, 
med mindre ganske særlige forhold taler imod dette.   

TDH var forud for opkøbet af Tele2 i medfør af markedsafgørelsen af 24. januar 
2006 udpeget som havende stærk markedsposition på engrosmarkedet for 
terminering af trafik i mobilnet (marked 16), og TDH var som følge heraf i 
overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 pålagt en række forpligtelser til 
bl.a. at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik og at 
opfylde krav om priskontrol.  

IT- og Telestyrelsen har i brev af 15. oktober 2007 til henholdsvis TDH og Tele2 
fremført, at styrelsen er af den opfattelse, at Tele2 på engrosmarkedet for 
terminering af trafik i mobilnet efter TDH s overtagelse af selskabet er omfattet 
af TDH s forpligtelser i markedsafgørelsen af 24. januar 2006. IT- og 
Telestyrelsen anmodede samtidig om TDH s og Tele2 s eventuelle 
bemærkninger hertil.  

                                                     

 

1 Jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet.  
2 IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at Tele2 A/S nu er registreret i Erhvervs og 
Selskabsstyrelsen under navnet DMT2 A/S. 
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Parternes anbringender

  
TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:   

 
Bestemmelsen i telelovens § 84 d, stk. 2, 3 pkt., der indførtes ved lov nr. 

1598 af 20. december 2006, ikke kan finde anvendelse på 
markedsafgørelser, der er truffet forud for ændringslovens ikrafttræden. 
Ændringsloven kan således ikke gives tilbagevirkende kraft.  

 

Der ikke  selv hvis det antages, at ændringsloven gælder  består en ret 
for styrelsen til at inddrage Tele2, der er en selvstændigt reguleret enhed, 
under en tidligere markedsafgørelse, som var rettet mod en anden kreds 
af adressater (Telenor Danmark Holding A/S og daværende 
datterselskaber). 

 

Dette må i alle fald gælde, når der foreligger en selvstændig afgørelse 
over for den pågældende juridiske enhed, som ønskes inddraget, når der i 
øvrigt ikke er sket direkte inddragelse af den pågældende enheds 
aktiviteter i koncernen.  

 

Der i øvrigt i forhold til Tele2 eksisterer særlige forhold, som begrunder 
en undtagelse, hvis ændringsloven finder anvendelse, grundet Tele2 s 
fortsatte uafhængighed af TDH, som forventes at vare et stykke ind i 
2008 p.g.a. kompleksiteten med at udskille Tele2 fra Tele2 AB. .   

Tele2 har i selskabets svar blandt andet anført, at:  

 

Det er korrekt, at TDH ved købsaftale af 9. maj 2007 har overtaget 
samtlige aktier i Tele2. Konkurrencestyrelsen godkendte herefter den 5. 
juli 2007 overtagelsen, hvorefter købet af aktier endeligt gennemførtes 
pr. 12. juli 2007. .  

 

Ændringsloven angiver ikke at have tilbagevirkende kraft i forhold til 
markedsafgørelser truffet forud for ikrafttrædelsesdatoen. En sådan 
tilbagevirkende kraft vil normalt også kræve særlig lovhjemmel. ITST kan 
således først benytte den nye regel i telelovens § 84d for 
markedsafgørelser truffet efter ændringslovens ikrafttræden 21. 
december 2006.

  

Udgangspunktet i forhold til denne situation må derfor være, at tidligere 
markedsafgørelser alene har rettet sig (og alene kunne rettes) mod de 
enheder, som indgik i koncernen på tidspunktet for afgørelsen. 

  

Tele2 var ikke på tidspunktet for afgørelsen på marked 16 over for TDH 
i januar 2006 en del af TDH-koncernen. Tele2 kan således ikke være 
omfattet af afgørelsen, uanset at selskabet efterfølgende er købt af TDH.

  

Tele2 har opretholdt en stor grad af autonomi i forhold til TDH. Der er 
således tale om, at selskabet fortsat udbyder og markedsfører produkter i 
eget brand ( Tele2 ). Tele2 udbyder fortsat de samme mobilprodukter, 
som før overtagelsen af selskabet. 

  

Også i relation til teknisk platform er der tale om, at Tele2 er uafhængig 
af de øvrige selskaber i TDH-koncernen. Dette er naturligvis med den 
modifikation, at Tele2 anvender Sonofons radionetværk, hvilket dog har 
været tilfældet både før og efter købet af selskabet. Udover centralerne, 
er hovedparten af Tele2 s øvrige netelementer og nødvendige platforme 
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for at drive et mobilnet placeret i Sverige og er ikke kontrolleret af TDH-
koncernen men derimod af Tele2 AB (den tidligere ejer af Tele2).

  
I forhold til den ledelsesmæssige situation har Tele2 tillige en udbredt 

grad af uafhængighed i forhold til de øvrige dele af koncernen. 

  
Den 27. september 2007 udpegedes Allan Koch til administrerende 

direktør og der blev i den forbindelse foretaget en række andre 
ændringer i ledelsen, hvorfor, der fra dette tidspunkt har været et vist 
sammenfald mellem ledelsen af Tele2 og ledelsen i TDH-koncernen. 
Dette ledelsesmæssige sammenfald betyder imidlertid ikke, at disse 
ledelsespersoner har fri adgang til at træffe beslutninger vedrørende 
driften af Tele2.

  

Den tekniske platform, som Tele2 p.t. kun har ringe indflydelse på, giver 
i praksis ikke mulighed for at ændre og udvikle nye mobilprodukter og 
således agere på baggrund af eventuelle beslutninger fra TDH s ledelse 
eller efter påvirkning fra søsterselskaber under samme koncern.

  

I og med at Tele2 har opretholdt en autonomi i forhold til brand, 
netværk og i vidt omfang ledelse, bør Tele2 holdes ude fra den 
markedsafgørelse, som oprindeligt blev truffet overfor TDH. Dette gør 
sig så meget desto mere gældende, idet der er tale om en situation, hvor 
der i forvejen er truffet afgørelse mod Tele2 (som følge af Tele2 s status 
som MVNO).

  

Endvidere bør en ændring af ejerskabet ikke i sig selv medføre en 
ændring af status under telereguleringen, idet dette over for den 
pågældende juridiske person må anses for konkurrenceforvridende.    

Afgørelsesgrundlaget 

  

A. Lovgrundlag 
Det fremgår af telelovens § 76, stk. 1, at:  

Stk. 1. IT- og Telestyrelsen kan behandle sager om overholdelse 
af denne lovs afsnit IV og reglerne udstedt i medfør heraf af egen 
drift eller på baggrund af en klage.

   

Det fremgår af telelovens § 76, stk. 3, at:  

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om 
overholdelse af de i stk. 2 nævnte bestemmelser.

  

Det fremgår af telelovens § 84d, stk. 2, at:  

Stk. 2. En virksomhed anses for at have en stærk 
markedsposition, hvis den enten alene eller i fællesskab med andre 
indtager, hvad der svarer til en dominerende stilling. Det vil sige 
en økonomisk styrkeposition, der giver den magt til i betragtelig 
grad at kunne handle uafhængigt af konkurrenter, kunder og 
forbrugere. Koncerner anses som samlede økonomiske og juridiske 
enheder, medmindre særlige forhold taler imod dette.
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B. Markedsafgørelse  

Det i denne sammenhæng relevante marked er fastlagt i afgørelse af 24. januar 
2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering 
af trafik i SONOFON s mobilnet (Marked 16).  

IT- og Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelse på markedet i henhold til 
telelovens § 51, og Teleklagenævnet stadfæstede IT- og Telestyrelsens afgørelse i 
afgørelse af 31. januar 2007 vedrørende klager fra Telenor Danmark Holding 
A/S og Tele2 A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 24. januar 2006 over 
for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i 
Telenor Danmark Holding A/S mobilnet (Marked 16).   

TDH er i medfør af telelovens § 84d udpeget som havende en stærk 
markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDH er 
som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51a blandt andet 
pålagt nedenstående forpligtelser på engrosmarkedet:  

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a, at 
imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik. 

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, at 
opfylde krav om priskontrol. 

 

Forpligtelse til ikke-diskrimination i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 
2, jf. § 51 b. 

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51 c at offentliggøre 
standardtilbud. 

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 3 og 6, jf. § 51 d at 
give gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik samt at give 
gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter.   

IT- og Telestyrelsens vurdering

  

IT- og Telestyrelsen er af den opfattelse, at de allerede trufne markedsafgørelser 
på marked 16, som blev stadfæstet af Teleklagenævnet 31. januar 2007, skal 
fortolkes i lyset af den til enhver tid gældende lovgivning. På denne baggrund 
finder styrelsen, at telelovens § 84d, stk. 2, 3. pkt. også finder anvendelse for så 
vidt angår markedsafgørelser truffet forud for ændringslovens ikrafttræden. 
Herudover må markedsafgørelsen fortolkes i lyset af de konkurrenceretlige 
principper, jf. nedenfor. Styrelsen skal i øvrigt i relation til afgørelsen overfor 
TDH af 24. januar 2006, som blev stadfæstet af Teleklagenævnet den 31. januar 
2007 bemærke, at TDH er rette adressat og således pligtsubjekt for afgørelsen af 
24. januar 2006.   

IT- og Telestyrelsen skal principielt bemærke, at forpligtelser pålagt i IT- og 
Telestyrelsens markedsafgørelser skal fortolkes i henhold til de 
konkurrenceretlige principper som fastlagt ved EF-domstolens praksis. EF-
domstolen har i sag 15/74, Centrafarm, fastslået, at aftaleforhold mellem moder- 
og datterselskaber ikke er omfattet af EF-traktatens art. 81, hvis datterselskabet 
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ikke har en i forhold til moderselskabet selvstændig vilje. Dette antages at måtte 
fortolkes således, at såfremt moderselskabet har mulighed for at udøve en 
effektiv kontrol med datterselskabet, så besidder datterselskabet ikke en sådan 
selvstændig vilje. Princippet i sag 15/74 udelukker således, at moderselskabet 
indgår en aftale med sit datterselskab, der er omfattet af art. 81. Heraf kan 
udledes det princip, at en koncern i konkurrenceretlig henseende skal betragtes 
som en samlet økonomisk og juridisk enhed, med mindre særlige forhold taler 
imod dette.   

Ydermere skal styrelsen præcisere, at eftersom der er tale om en ex ante 
regulering, hvor forpligtelserne finder anvendelse på fremtidige forhold, vil en 
given afgørelse rette sig mod koncernen, og dermed de selskaber som koncernen 
til enhver tid udøver bestemmende indflydelse over, med mindre særlige forhold 
taler imod dette. Herved bliver også eventuelle nyoprettede eller opkøbte 
selskaber omfattet af de forpligtelser som koncernen som helhed er pålagt. I 
modsat fald ville et selskab kunne omgå en given regulering ved at stifte nye 
selskaber, hvori aktiviteten kunne overflyttes.   

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at der i relation til de forpligtelser koncernen er 
pålagt, er forskel på at oprette et nyt selskab, der efterfølgende indkøber nyt 
udstyr til udøvelse af en aktivitet omfattet af markedsafgørelsen og at opkøbe et 
selskab, der allerede besidder udstyr hertil. I modsat fald ville det være muligt at 
omgå en forpligtelse ved at tilkøbe skuffeselskaber .    

I forhold til Telenors bemærkning om, at der foreligger en selvstændig afgørelse 
over for Tele2, som er den enhed, der ønskes inddraget, finder IT- og 
Telestyrelsen ikke, at det i den konkrete sag kan tillægges betydning, at der 
tidligere har været en afgørelse i kraft over for Tele2, eftersom denne afgørelse 
blev hjemvist af Teleklagenævnet. Hjemvisningen må antages at gælde ex tunc, 
og således må det pågældende selskab (Tele2) antages ikke at have været 
reguleret af en markedsafgørelse.   

IT- og Telestyrelsen skal vedr. TDH s bemærkninger til kompleksiteten ved at 
udskille Tele2 fra Tele2 AB bemærke, at styrelsen lægger til grund, at TDH har 
100 pct. ejerskab af Tele2. Styrelsen skal hertil henvise til, at TDH den 22. maj 
2007 fremsendte en mail, hvor selskabet bekræfter købet af Tele2. Tele2 har 
tilmed oplyst, at TDH ved købsaftale af 9. maj 2007 har overtaget samtlige aktier 
i Tele2.   

I forhold til Tele2 s bemærkninger vedr. forskelle i den tekniske platform skal 
IT- og Telestyrelsen bemærke, at eventuelle forskelle i den tekniske platform som 
henholdsvis Tele2 og andre selskaber i Telenor koncernen måtte have, ikke 
betyder, at Tele2 kan agere selvstændigt i forbindelse med f.eks. fastsættelse af 
priser på mobilterminering.    

På baggrund af de fremkomne kommentarer fra TDH og Tele2 finder IT- og 
Telestyrelsen ikke, at der er forhold, der indebærer, at styrelsen skal ændre 
konklusionen i styrelsens brev af 15. oktober 2007 til henholdsvis Tele2 og TDH.     
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Nedenstående afgørelse er begrundet i, at: 

 
De allerede trufne markedsafgørelser på marked 16, som blev stadfæstet 
af Teleklagenævnet 31. januar 2007, skal fortolkes i lyset af den til 
enhver tid gældende lovgivning. Dette medfører, at telelovens § 84d, stk. 
2, 3. pkt. også finder anvendelse for så vidt angår markedsafgørelse af 
24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på 
engrosmarkedet for terminering af trafik i SONOFON s mobilnet 
(Marked 16), og fører til, at markedsafgørelsen også omfatter Tele2 s 
net. 

 

Tele2 er 100 pct. ejet af TDH.  

 

Tele2 udbyder produktet mobilterminering.  

 

Der ikke er fremført særlige forhold, der kan begrunde, at TDH ikke skal 
anses som en samlet økonomisk og juridisk enhed efter opkøbet af 
Tele2. IT- og Telestyrelsen ser således blandt andet begrundet i 
personsammenfaldet i ledelsen, at TDH er i stand til at udøve en effektiv 
kontrol med sit datterselskab Tele2. IT- og Telestyrelsen skal endvidere 
bemærke, at styrelsen ikke finder, at hverken TDH eller Tele2 har 
fremført forhold, der medfører, at styrelsen må ændre denne opfattelse.  

 

IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser er ex ante regulering, der finder 
anvendelse på, hvordan en virksomhed fremadrettet vælger at udøve sine 
aktiviteter. Hvis styrelsens markedsafgørelser kun var rettet mod 
moderselskabet, og dettes daværende datterselskaber, vil dette ikke være 
en effektiv gennemførsel af teledirektiverne i dansk ret.   

Høring af udkast til afgørelse

  

I forbindelse med udkast til nærværende afgørelse er TDH den 10. december 
2007 fremkommet med følgende supplerende bemærkninger:    

 

1. Anvendelse af koncernreglen i telelovens § 84 d, stk. 2, med 
tilbagevirkende kraft  

Styrelsen har i sit udkast til afgørelse anført, at Styrelsen er af den 
opfattelse, "at de allerede trufne markedsafgørelser på Marked 16, som 
blev stadfæstet af Teleklagenævnet 31. januar 2007, skal fortolkes i lyset 
af den til enhver tid gældende lovgivning".  

TDH skal i den forbindelse bemærke, at bestemmelsen i telelovens § 84 d, 
stk. 2, blev indføjet ved lov nr. 1598 af 20. december 2006. Denne 
ændringslov angiver at træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i 
Lovtidende, jf. ændringslovens § 3 (det vil sige 21. december 2006).   

Medmindre en lov indeholder særlige bestemmelser om ikrafttrædelse, 
antages det generelt, at en ny lov kun finder anvendelse på 
kendsgerninger, der ligger efter det tidspunkt, hvor loven er vedtaget, 
stadfæstet og offentliggjort. Styrelsens markedsafgørelser på Marked 16 
blev truffet 24. januar 2006 (forud for ændringslovens ikrafttræden), og 
ændringsloven kan derfor ikke finde anvendelse på disse 
markedsafgørelser.  
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Som det fremgår af bemærkningerne til ændringsloven, var ændringen 
foranlediget af Teleklagenævnets afgørelse af 8. maj 2006, hvor det blev 
tilkendegivet, at Styrelsens afgørelser skal rettes til de selskaber, der rent 
faktisk i praksis agerer på de pågældende markeder, og som derfor er 
ansvarlig for at efterleve Styrelsens afgørelser.   

TDH kan på dette grundlag ikke tilslutte sig Styrelsens bemærkninger 
om, at Styrelsens afgørelse på Marked 16 skal fortolkes i lyset af den til 
enhver tid gældende lovgivning. Dette gør sig så meget desto mere 
gældende, når Styrelsen ønsker at inddrage juridiske personer, der ikke 
oprindeligt var omfattet af markedsafgørelsen. 

   

2. Opdatering af markedsafgørelser  

Den afgørelse, som Styrelsen påtænker at træffe, er ifølge udkastet en 
afgørelse med hjemmel i telelovens § 76.  

Af den selvsamme ændringslov, hvor koncernreglen blev indføjet i 
telelovens § 84 d, stk. 2, fremgår det, at der indsættes følgende 
bestemmelse i telelovens § 51, stk. 10:  

"Stk. 10. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med ændringer i 
regulatoriske forhold af betydning for forpligtelserne træffe nye 
afgørelser, der opdaterer forpligtelserne på et marked i 
overensstemmelse med de relevante ændringer."   

Af bemærkningerne til denne bestemmelse fremgår blandt andet 
følgende:  

"Formålet med bestemmelsen er blandt andet at sikre, at IT- og 
Telestyrelsen kan træffe opdaterende markedsafgørelser. 

 

Behovet for at træffe en opdaterende markedsafgørelse efter § 51 kan for 
eksempel være til stede i tilfælde, hvor den lovmæssige regulering af 
forpligtelser ændres, således at disse forpligtelser kan pålægges ud fra 
ændrede kriterier eller med et andet indhold, end det efter lovgrundlaget 
var muligt på det tidspunkt, hvor IT- og Telestyrelsen på baggrund af en 
markedsanalyse traf en markedsafgørelse."  

Som et eksempel på en opdatering nævnes opdatering af afgørelser i 
forhold til præcisering om, at intern kabling er omfattet af 
samhusningsforpligtelserne, jf. den ved samme ændringslov vedtagne 
bestemmelse i § 40, stk. 2, nr. 3. Forudsætningen for, at Styrelsen kan 
foretage en opdatering af markedsafgørelsen, er ifølge forarbejderne, at 
det datamateriale, som Styrelsen har baseret sin tidligere afgørelse på, 
"ikke siden indsamlingen af disse data er ændret i så væsentlig grad, at 
det ikke fortsat er berettiget, at de pågældende data lægges til grund for 
afgørelsen".  
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TDH har meget vanskeligt ved se, at denne sag ikke netop vedrører en 
situation, "hvor den lovmæssige regulering af forpligtelser ændres, 
således at disse forpligtelser pålægges ud fra ændrede kriterier ". Hvis 
Styrelsen ønsker at inddrage Tele2 under markedsafgørelsen på Marked 
16, opfordres Styrelsen derfor til at foretage en opdatering af denne 
markedsafgørelse efter de herfor gældende regler.   

 

3. Formålsfortolkning  

Som det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i § 84 d, stk. 2, i 
ændringsloven, var hensigten med forslaget dels at "imødegå risikoen 
for, at koncerner strukturerer sig ud af forpligtelser efter samtrafiklovens 
regler om stærk markedsposition m.v. ved f.eks. at udskille koncernens 
aktiviteter på et marked i flere datterselskaber, som således hver især kan 
unddrage sig udpegning som udbyder ", og dels at "imødegå risikoen 
for, at udbydere, som Styrelsen efter § 84 d udpeger som at have en stærk 
markedsposition på et marked i perioden efter udpegningen, men inden 
Styrelsen træffer en markedsafgørelse, efter § 51 helt eller delvist 
udskiller koncernens aktiviteter på et marked i andre datterselskaber end 
de, der har indgået i Styrelsens markedsanalyser og udpegning af 
udbyder med stærk markedsposition".  

Erhvervelsen af Tele2 har intet med de risici at gøre, som er opregnet i 
bemærkningerne til bestemmelsen, og der må derfor af den grund kræves 
en særlig hjemmel eller et særligt grundlag (i form af en ny eller 
opdateret markedsafgørelse) i forhold til at inddrage Tele2 under en 
afgørelse, hvor Tele2 uomtvisteligt ikke er indgået som en del af 
grundlaget for denne.

   

4. Særlige forhold  

Det fastholdes, at Tele2 fortsat drives på en sådan måde og har en sådan 
autonomi, at der består "særlige forhold", der begrunder en undtagelse, 
hvis ændringsloven uanset det ovenstående finder anvendelse. Der 
henvises til det, som tidligere er anført herom.

   

Vedr. spørgsmålet om anvendelse af koncernreglen i telelovens § 84d, stk. 2 skal 
IT- og Telestyrelsen henvise til styrelsens allerede fremførte begrundelser 
ovenfor. Dog skal styrelsen vedr. TDH s bemærkning om, at styrelsen ønsker at 
inddrage juridiske personer, der ikke oprindeligt var omfattet af 
markedsafgørelsen bemærke, at styrelsens afgørelser finder anvendelse på en 
bestemt aktivitet, som er terminering af trafik i individuelle mobilnet.     

Vedr. spørgsmålet om IT- og Telestyrelsens valg af hjemmel skal styrelsen 
bemærke, at der ikke er tale om en opdatering af en markedsafgørelse. Det er 
styrelsens opfattelse, at afgørelsen er et påbud om at overholde allerede 
eksisterende forpligtelser i afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor 
Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i 
SONOFON s mobilnet (Marked 16). Telelovens § 76 hjemler således, at IT- og 
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Telestyrelsen af egen drift kan behandle sager om overholdelse af forpligtelser 
udstedt i henhold til telelovens afsnit IV.   

Vedr. spørgsmålet om formålsfortolkning skal styrelsen henvise til, at 
nærværende afgørelse er et påbud om at overholde allerede eksisterende 
forpligtelser i afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark Holding 
A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i SONOFON s mobilnet 
(Marked 16).  

Vedr. spørgsmålet om særlige forhold skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at  
der ikke er fremført særlige forhold, der kan begrunde, at TDH ikke skal anses 
som en samlet økonomisk og juridisk enhed efter opkøbet af Tele2.   

Samlet set finder IT- og Telestyrelsen således ikke, at TDH s bemærkninger 
giver anledning til ændringer af styrelsens vurdering, og styrelsen skal på den 
baggrund henholde sig til de ovenfor anførte begrundelser.   

ooo0ooo   

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af 
telelovens § 76, stk. 1 og 3, samt i medfør af styrelsens afgørelse af 24. januar 
2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for terminering 
af trafik i Sonofon s mobilnet (Marked 16) følgende:  

Afgørelse

  

IT- og Telestyrelsen påbyder hermed i medfør af telelovens § 76, stk. 1, jf. 
stk. 3, Telenor Danmark Holding A/S, herunder Tele2 (DMT2 A/S) at 
overholde de forpligtelser, som koncernen er pålagt i afgørelse af 24. januar 
2006 over for Telenor Danmark Holding A/S på engrosmarkedet for 
terminering af trafik i Sonofon s mobilnet (marked 16).    

IT- og Telestyrelsen skal herunder indskærpe, at Tele2 (DMT2 A/S) er en 
del af den samlede koncern, og at selskabet således er underlagt de 
forpligtelser pålagt i afgørelse af 24. januar 2006 over for Telenor Danmark 
Holding A/S.   

Klagevejledning

  

IT- og Telestyrelsens afgørelse kan i medfør af telelovens § 101, stk. 1, nr. 6, jf. § 
101, stk. 4, påklages til Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 
København K. Klagen skal i givet fald være Teleklagenævnet i hænde senest fire 
uger efter, at IT- og Telestyrelsen har truffet nærværende afgørelse.  

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. 
juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. 4.000 for 
behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet 
af Teleklagenævnets sekretariat.  
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Med venlig hilsen   

Anders Lønvig 
Fuldmægtig  


