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Model for pointgivning af infrastrukturer

Reguleringsmyndigheden uafhængig af ejerinteresser

3 points kræver, at tilsynsmyndigheden og det ministerium, der regulerer sektoren, ikke
samtidig varetager ejerinteresser for en eller flere konkurrenceudsatte aktører. For statens
vedkommende må lovgiver/regulator og ejerinteresser i konkurrenceudsatte
aktører/aktiviteter ikke være placeret i samme instans.
2 points kræver organisatorisk adskillelse mellem aktørerne og tilsynsmyndigheden / den
regulerende myndighed.
1 point kræver, at der er udpeget en tilsynsmyndighed.
Begrænsning af enerettigheder og øget brug af udbud

3 points kræver, at der er fri adgang til at udbyde de ydelser, som ikke er et naturligt
monopol. Eventuel PSO (forsyningspligt) skal være klart defineret. Der skal ske udbud af de
naturlige monopolydelser eller hvor det ikke er muligt, skal de være udsat for
incitamentsregulering / benchmarking.
2 points kræver, at de dele af ydelserne, der ikke er naturligt monopol, udbydes, eller at
der er fri adgang til at udbyde dele af ydelserne. Eventuel PSO skal være klart defineret.
Naturlige monopolydelser skal være udsat for incitamentsregulering / benchmarking.
1 point kræver, at der sker udbud af dele af ydelserne, alternativt incitamentsregulering /
benchmarking af monopolvirksomheden.
Separation og TPA

3 points kræver ejermæssig adskillelse mellem monopolvirksomhed og konkurrenceudsatte
aktiviteter.
2 points kræver selskabsmæssig adskillelse mellem monopolvirksomhed og
konkurrenceudsatte aktiviteter samt reguleret TPA.
1 point kræver regnskabsmæssig adskillelse mellem monopolvirksomhed og
konkurrenceudsatte aktiviteter og som minimum forhandlet TPA.
Hvis der vurderes at være særlige synergier ved at opretholde monopolvirksomhed og
konkurrenceudsatte aktiviteter samlet, vil der blive tillagt point.
Prisen for TPA tillægges også vægt.
Tekniske barrierer

3 points kræver a) at aktører ikke unødigt skal opfylde særlige standarder eller bliver mødt
med tekniske barrierer opstillet i lovgivning, b) at aktører ikke skal opfylde særlige
standarder eller bliver mødt med tekniske barrierer opstillet af naturlige monopol udbydere
og c) at der ikke er standarder, som kun danske aktører kan udfylde.
2 points kræver, at to af de anførte forhold under a), b) eller c) er opfyldt.
1 point kræver, at et af de anførte forhold under a), b) eller c) er opfyldt.
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Internationalisering

3 points kræver a) konkurrencemæssig markedsafgrænsning større end Danmark, b)
udenlandske virksomheder kan frit etablere sig og investere i Danmark, og danske
virksomheder har i forhold til dansk lovgivning mulighed for at etablere sig og investere i
udlandet og c) tariffer for anvendelse af net er internationalt koordineret.
2 points kræver, at to af de anførte forhold under a), b) eller c) er opfyldt.
1 point kræver, at et af de anførte forhold under a), b) eller c) er opfyldt.
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