
Nærmere om AURAs tilsagn, markedstest og videre proces 
 
Erhvervsstyrelsen har den 31. marts 2022 truffet markedsafgørelse over for AURA 
Energi a.m.b.a. (herefter benævnt AURA) på delmarked Skanderborg-Odder på 
engrosmarkedet for højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) baseret på 
styrelsens markedsanalyse af december 2021 samt tillæg til markedsanalysen af 
marts 2022. 
 
I august 2021 – parallelt med Erhvervsstyrelsens færdiggørelse af markedsafgørelser 
på engrosbredbåndsmarkederne – indgav AURA et tilbud om tilsagn til styrelsen med 
anmodning om, at tilsagnet ville kunne træde i stedet for de forpligtelser, som 
forventedes at ville blive pålagt over for AURA i forbindelse med styrelsens 
markedsafgørelse.  
 
Muligheden for en SMP-udbyder til at afgive tilsagn følger af telelovens1 § 47d, stk. 1, 
og indebærer, at udbydere med SMP i højere grad vil kunne have indflydelse på 
betingelser og vilkår for deres forretning, og at der dermed i højere grad vil kunne 
være mulighed for fleksible løsninger til de konstaterede konkurrenceproblemer. 
 
Efter at Erhvervsstyrelsen den 3. november 2021 havde notificeret udkast til 
markedsafgørelser på engrosbredbåndsmarkederne for netadgang til såvel 
højkapacitetsinfrastruktur (M3HC) som lavkapacitetsinfrastruktur (M3LC) på et fast 
sted til EU-Kommissionen, indgik styrelsen på den baggrund i en tilsagnsproces med 
AURA. 
 
Det følger af telelovens § 47 d, stk. 2, 1. pkt., at Erhvervsstyrelsen som led i styrelsens 
vurdering af et tilsagn skal foretage en markedstest, navnlig vedrørende de tilbudte 
vilkår, med henblik på at indhente synspunkter fra interessenter, medmindre det 
afgivne tilsagn er klart utilstrækkeligt.  
 
Det tilsagn fra AURA, som hermed sendes i markedstest, skal imødegå de 
konkurrenceproblemer, som Erhvervsstyrelsen med sin markedsanalyse af december 
2021 af engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted 
samt tillæg til markedsanalysen af marts 2022 har konstateret i det område – 
delmarked Skanderborg-Odder – hvor AURA er udpeget som udbyder med stærk 
markedsposition (SMP). 
 
Tilsagnet fra AURA skal ses som et alternativ til den forpligtelsesregulering, som 
AURA er blevet underlagt ved Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse i medfør af 
telelovens §§ 41-47. 
 
Erhvervsstyrelsen har været i dialog med AURA om vilkårene i selskabets tilsagn og 
har vurderet, at AURAs tilsagn ikke er klart utilstrækkeligt, inden dette nu sendes i 
markedstest. Styrelsen har i den sammenhæng lagt vægt på hensyn til dokumentation 
for tilsagnet, tilsagnets åbenhed for alle markedsdeltagere, rettidig tilvejebringelse af 
adgang på fair, rimelige og ikke-diskriminerende betingelser forud for lanceringen af 
tilknyttede detailtjenester samt tilsagnets generelle tilstrækkelighed i forhold til at 
muliggøre bæredygtig konkurrence på underliggende markeder og til at fremme 

 
1 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 med senere ændringer. 



samarbejde om udrulning og ibrugtagning af net med meget høj kapacitet til gavn for 
slutbrugerne. Disse hensyn følger af telelovens § 47d, stk. 2, 2. pkt. 
 
Erhvervsstyrelsen skal i sin regulering bl.a. sikre valgmuligheder, pris og kvalitet for 
forbrugerne samt fremme effektive investeringer og innovation i ny og forbedret 
infrastruktur, herunder ved at sikre, at adgangsbetingelserne tager behørigt højde for 
de risici, som de investerende virksomheder tager. 
 
Da priser er et væsentligt element i tilsagn, har Erhvervsstyrelsen i den samlede 
vurdering af, om AURAs tilsagn kunne gå i markedstest, holdt selskabets 
gennemsnitlige maksimale netleje angivet i tilsagnet op mod en LRAIC-
modelberegning med udgangspunkt i Norlys’ model med anvendelse af 
parametervalg, der svarer til de forhold, der er beskrevet i tilsagnet. 
 
Evt. justeringer af ti lsagnet på baggrund af markedstesten 

Efter markedstesten vil AURA få mulighed for at tilpasse sit tilbud om tilsagn, såfremt 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at dette fortsat i tilstrækkelig grad vil kunne adressere de 
konstaterede konkurrenceproblemer på baggrund af en vurdering af de indkomne 
bemærkninger, jf. bemærkningerne til teleloven § 47d, stk. 4. 
 
Tilsagnsafgørelse 

Hvis tilsagnet efter markedstesten, herunder efter eventuelle justeringer som følge af 
denne, vurderes i tilstrækkelig grad at kunne adressere de konstaterede 
konkurrenceproblemer, forventer Erhvervsstyrelsen ved afgørelse at gøre det endelige 
tilsagn helt eller delvist bindende, jf. teleloven § 47d, stk. 5. I den sammenhæng vil 
styrelsen skulle vurdere konsekvenserne af en sådan tilsagnsafgørelse for 
markedsudviklingen og hensigtsmæssigheden af de forpligtelser, som styrelsen 
allerede har pålagt i henhold til telelovens SMP-forpligtelser. Styrelsen bemærker i 
den forbindelse, at tilsagnet skal være tilstrækkelig detaljeret, herunder med hensyn til 
tidsplanen og rammerne for tilsagnets gennemførelse og varighed. 
 
Hvis Erhvervsstyrelsen som forventet træffer en tilsagnsafgørelse, vil udkastet 
forinden blive sendt i høring hos AURA. 
 
I afgørelsesudkastet vil Erhvervsstyrelsen fastlægge betingelserne, hvorunder 
styrelsen gør tilsagnet bindende. Til orientering kan det oplyses, at styrelsen i den 
forbindelse vil fastsætte den samme dato for implementering/ikrafttrædelse, som 
følger af den gældende markedsafgørelse over for AURA. Det vil også fremgå af 
afgørelsesudkastet – på linje med styrelsens øvrige afgørelser over for SMP-udbydere 
– at styrelsen i tilsagnets løbetid i henhold til bestemmelserne i teleloven vil revurdere 
tilsagnet og reguleringen af markedet, hvis der sker væsentlige ændringer i 
markedsforholdene, herunder fusioner, opkøb frasalg el.lign. eller den tekniske 
udvikling eller lignende, der har betydning for dynamikken i konkurrencen og dermed 
tilsagnsafgørelsen. 
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