
 

 

 

 

Konkurrencerådsafgørelse den 25. maj 2022 

Norlys’ køb af Verdo 
Tele 

 

 



SIDE 2 NORLYS’ KØB AF VERDO TELE  

 

 

 

 
  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby 
Tlf.: +45 41 71 50 00  
E-mail: kfst@kfst.dk  
 
Journal nr. 21/12999 / CEHA, NVH, SSN, WAT 
 
Afgørelsen er udarbejdet af 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
 
 



 

 

Indholdsfortegnelse 

1. RESUMÉ ............................................................................................................................... 5 
1.1 Transaktionen ............................................................................................................................... 5 
1.2 Parterne ........................................................................................................................................... 5 
1.3 De relevante markeder ............................................................................................................. 6 
1.4 Det kontrafaktiske scenarie ................................................................................................... 6 
1.5 Fusionens virkninger................................................................................................................. 6 
1.6 Tilsagn .............................................................................................................................................. 7 
1.7 Konklusion ..................................................................................................................................... 8 

2. AFGØRELSE ........................................................................................................................ 9 
2.1 Tilsagn .............................................................................................................................................. 9 

3. SAGSFREMSTILLING .................................................................................................... 15 
3.1 Indledning .................................................................................................................................... 15 
3.2 Parternes og deres aktiviteter ............................................................................................ 15 
3.2.1 Norlys Tele Service A/S .................................................................................................... 15 
3.2.1.1 Norlys’ infrastruktur .......................................................................................................... 15 

3.2.1.2 Norlys’ service providere ................................................................................................. 16 

3.2.2 Verdo Tele A/S ...................................................................................................................... 17 
3.2.2.1 Åbning af Verdo Teles fibernet ...................................................................................... 18 

3.3 Transaktionen ............................................................................................................................ 18 
3.4 Jurisdiktion og anmeldelsespligt....................................................................................... 18 

4. MARKEDSBESKRIVELSE............................................................................................. 20 
4.1.1 Bredbåndsforbindelser og -infrastruktur ................................................................ 20 
4.1.2 Engrossalg af bredbåndsforbindelser ........................................................................ 21 
4.1.2.1 Platforme til engrossalg af bredbåndsforbindelser ............................................. 21 

4.1.3 Sektorspecifik konkurrenceregulering på 
engrosbredbåndsmarkedet ............................................................................................. 22 

4.1.3.1 Regulering i Verdo Teles og Norlys’ footprint ........................................................ 23 

4.2 Detailsalg af tv- og bredbåndsprodukter ...................................................................... 23 
4.3 Høringssvar fra parterne ...................................................................................................... 24 

5. VURDERINGEN .............................................................................................................. 25 
5.1 Afgrænsningen af de relevante markeder .................................................................... 25 
5.1.1 Markedet for engrossalg af internet access ............................................................. 26 
5.1.1.1 Det relevante produktmarked ....................................................................................... 26 

5.1.1.2 Det relevante geografiske marked ............................................................................... 27 

5.1.1.3 Konklusion .............................................................................................................................. 28 

5.1.2 Markedet for detailsalg af bredbåndsforbindelser .............................................. 28 
5.1.2.1 Det relevante produktmarked ....................................................................................... 28 



 

 

5.1.2.2 Det relevante geografiske marked ............................................................................... 29 

5.1.2.3 Konklusion .............................................................................................................................. 30 

5.1.3 Markedet for detailsalg af tv-pakker .......................................................................... 31 
5.1.3.1 Det relevante produktmarked ....................................................................................... 31 

5.1.3.1 Det relevante geografiske marked ............................................................................... 32 

5.1.3.2 Konklusion .............................................................................................................................. 33 

5.1.4 Konklusion – markedsafgrænsning............................................................................. 33 
5.2 Vurderingen af fusionens konkurrencemæssige virkninger ............................... 33 
5.2.1 Vurderingen af det kontrafaktiske scenarie ............................................................ 33 
5.2.2 Vurdering af markedet for engrossalg af internet access ................................. 34 
5.2.3 Vurdering af risiko for inputafskærmning ............................................................... 34 
5.2.3.1 Mulighed for afskærmning .............................................................................................. 35 

5.2.3.2 Incitament til afskærmning ............................................................................................. 37 

5.2.3.3 Skade på konkurrencen på downstream-markedet ............................................ 39 

5.2.4 Konklusion .............................................................................................................................. 40 
5.3 Tilsagn ........................................................................................................................................... 40 
5.3.1 Indhold af tilsagnene .......................................................................................................... 41 
5.3.2 Markedstest af tilsagn ........................................................................................................ 42 
5.3.3 Vurdering af tilsagn ............................................................................................................ 43 
5.3.3.1 Varighed af tilsagnets tidsbegrænsede dele ............................................................ 45 

5.3.3.2 Konklusion – varighed af tilsagnets tidsbegrænsede dele ............................... 49 

5.3.4 Konklusion – vurdering af tilsagn ................................................................................ 49 

6. KONKLUSION ................................................................................................................. 50 

7. BILAG ................................................................................................................................ 51 
7.1 Vurderingskriterier ................................................................................................................. 51 
7.1.1 Det kontrafaktiske scenarie ............................................................................................ 52 
7.1.2 Den tidsmæssige ramme for vurdering af fusionen ............................................ 53 
7.2 Vertikale forbindelser ............................................................................................................ 54 
7.2.1 Markedsandele og HHI ...................................................................................................... 55 
7.2.2 Ensidige virkninger ............................................................................................................. 55 
7.2.2.1 Inputafskærmning ............................................................................................................... 55 

7.2.2.2 Kundeafskærmning ............................................................................................................ 57 

7.2.2.3 Adgang til kommercielt følsomme oplysninger..................................................... 58 

 



SIDE 5 1.  RESUMÉ  

 

 

1. Resumé  

 
1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. oktober 2021 en henvisning fra Erhvervs-

styrelsen af en fusion mellem Norlys Tele Service A/S og Verdo Tele A/S til behandling hos Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester § 51 
a, stk. 3. 

2. Den 14. marts 2022 modtog styrelsen parternes anmeldelse af Norlys Tele Service A/S’ (”Norlys 
Tele Service”) erhvervelse af Verdo Tele A/S (”Verdo Tele”). 

3. Parternes fusionsanmeldelse var fuldstændig den 14. marts 2022. Den 21. april 2022 blev par-
terne orienteret om, at fusionen overgik til fase II, idet der var behov for en særskilt undersø-
gelse af fusionen. Fristen for behandling af fusionen i fase II er den 30. august 2022.  

4. Den 1. april 2022 fremsendte parterne forslag til tilsagn. Parterne afgav endelige tilsagn i un-
derskrevet tilstand den 18. maj 2022.   

1.1 Transaktionen 

5. Verdo Tele er inden fusionen ejet af energiselskabet Verdo a.m.b.a. og Norlys Tele Service med 
henholdsvis 75 pct. af aktierne og 25 pct. af aktierne. Med fusionen erhverver Norlys Tele Ser-
vice alle Verdo a.m.b.a.’s aktier i Verdo Tele og herved enekontrol over Verdo Tele. 

6. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 
a, stk. 1, nr. 2. 

1.2 Parterne 

7. Norlys Tele Service er ejet af Norlys a.m.b.a. (”Norlys”), som blev dannet ved fusionen mellem 
SE a.m.b.a. (”SE”) og Eniig a.m.b.a. (”Eniig”) i 2019. Norlys har aktiviteter inden for telefoni, tv- 
og bredbåndsløsninger, samt inden for elforsyning, el- og gashandel, energibesparelser og ved-
varende energiproduktion.  

8. Norlys ejer fiberinfrastruktur i store dele af Jylland, og Norlys har ultimo oktober 2021 etableret 
fibernet ud til ca. [xxx] husstande. Norlys ejer engrosplatformen OpenNet A/S (”OpenNet”), der 
er bindeled mellem henholdsvis fiberinfrastrukturejere, der ønsker at sælge adgang til infra-
strukturen, og leverandører af tv- og bredbåndsprodukter (herefter ”service providere”). Nor-
lys ejer desuden bl.a. service provideren Stofa A/S (”Stofa”), der leverer tv- og bredbåndspro-
dukter til ca. [xxx] husstande over hele landet. 

9. Verdo Tele ejer og driver fibernet i Randers og Hobro. Verdo Teles fibernet dækker ca. 27.000 
husstande, hvoraf ca. [xxx] er betalende tv- og/eller bredbåndskunder. 

10. Verdo Tele har i december 2020 indgået en aftale med OpenNet om at sælge adgang til fiber-
nettet (internet access) til service providere via OpenNets platform. Denne aftale vil fortsat 
være gældende efter fusionen.  

11. Norlys er via service provideren Stofa inden fusionen og inden åbningen af Verdo Teles fibernet 
den eneste aktive service provider på Verdo Teles fibernet. Norlys har dermed slutkundefor-
holdet til de husstande, som modtager tv- og bredbåndsprodukter via Verdo Teles fibernet. 
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Verdo Tele har i [xxx] indledt forhandlinger om adgang til Verdo Teles fibernet med yderligere 
[xxx]. 

1.3 De relevante markeder 

12. Styrelsen vurderer, at der til brug for denne fusion kan afgrænses følgende relevante markeder: 

» Markedet for engrossalg af internet access via fiber- og kabel-tv-net i netejerens footprint. 
» Markedet for detailsalg af bredbåndsforbindelser via fiber- og kabel-tv-net til private og små 

erhvervsdrivende i netejerens footprint. 
» Markedet for detailsalg af tv-pakker i Danmark. 

13. Den endelige afgrænsning kan stå åben, idet fusionen, som følge af de afgivne tilsagn, ikke vil 
hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 

1.4 Det kontrafaktiske scenarie 

14. Styrelsen skal ved vurderingen af, om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, 
foretage en undersøgelse, som består i dels en analyse af situationen, hvor fusionen ikke gen-
nemføres (det kontrafaktiske scenarie), dels en analyse af situationen, hvor fusionen gennem-
føres (fusionsscenariet). Styrelsen sammenligner de to scenarier for derved at vurdere, om fu-
sionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt.  

15. Styrelsen kan på baggrund af oplysninger fra parterne ikke afvise, at det relevante kontrafakti-
ske scenarie for fusionen kan være, at [xxx] erhverver Verdo Tele. Idet det ikke har betydning 
for styrelsens vurdering af fusionen, kan det i denne sag imidlertid stå åbent, hvorvidt det rele-
vante kontrafaktiske scenarie er status quo eller et scenarie, hvor [xxx] erhverver Verdo Tele. 
Ved beskrivelsen af fusionens konkurrencemæssige virkninger tages udgangspunkt i status 
quo, som kontrafaktisk scenarium.  

1.5 Fusionens virkninger 

16. Både Norlys og Verdo Tele har aktiviteter vedrørende engrossalg af internet acces via fiber- og 
kabel-tv-net. Parternes respektive infrastruktur overlapper imidlertid ikke. Fusionen giver der-
for ikke anledning til horisontale konkurrencemæssige betænkeligheder  

17. Der er vertikale forbindelser mellem henholdsvis Verdo Teles aktiviteter inden for engrossalg 
af internet access i Randers og Hobro (upstream) og Norlys’ aktiviteter inden for detailsalg af 
tv- og bredbåndsprodukter (downstream). Styrelsen har undersøgt om den vertikale forbin-
delse vil øge risikoen for inputafskærmning af Verdo Teles fibernet for Norlys’ konkurrenter på 
detailmarkederne efter fusionen.  

18. Ved vurderingen af, om en konkurrenceskadelig inputafskærmning er sandsynlig, skal det un-
dersøges, (i) om den fusionerede virksomhed har mulighed for at afskærme adgangen til input, 
(ii) om den fusionerede virksomhed vil have incitament til at afskærme adgangen til input, og 
(iii) om det vil skade konkurrencen på downstream-markedet betydeligt. 

19. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at Norlys efter fusionen vil have mulighed for at af-
skærme adgangen til Verdo Teles fibernet over for Norlys’ konkurrenter på downstream-mar-
kederne.  

20. Styrelsens vurdering er baseret på, at internet access i Verdo Teles fibernet vurderes at være et 
vigtigt input for service providere, der ønsker at levere tv- eller bredbåndsprodukter til slut-
kunder i Randers og Hobro, samt at der i en væsentlig del af Verdo Teles fibernet ikke er alter-
native muligheder for så vidt angår fiber- og kabel-tv-net. Hertil kommer, at det er forbundet 
med relativt store omkostninger at anlægge parallel fiber- eller kabel-tv-infrastruktur. Det er 
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derfor styrelsens umiddelbare vurdering, at der ikke er effektive og rettidige modstrategier fra 
kunder eller konkurrenter i Verdo Teles footprint. Endelig vurderer styrelsen, at der ikke fore-
ligger regulering eller tilsagn, som forhindrer, at Norlys eksempelvis vil kunne diskriminere 
mellem egne og øvrige service providere i Verdo Teles fibernet efter fusionen. 

21. Det er endvidere styrelsens umiddelbare vurdering, at Norlys i højere grad end Verdo Tele vil 
have et incitament til at afskærme adgangen til Verdo Teles fibernet over for Norlys’ konkur-
renter på downstream-markederne.  

22. Styrelsen vurdering er baseret på, at Norlys modsat Verdo Tele er aktiv både upstream og 
downstream i Verdo Teles fibernet, og at Norlys endvidere har hele den eksisterende kunde-
base på Verdo Teles fibernet forud for åbningen af fibernettet. Styrelsens vurdering understøt-
tes umiddelbart endvidere af det forhold, at priserne på engrosadgang til Norlys’ eksisterende 
net (som forventes gældende i Verdo Teles net efter fusionen), [xxx], ligesom Verdo Tele inden 
fusionen, har tilbudt en række tidsbegrænsede kampagnepriser. 

23. Det er derfor styrelsens umiddelbare vurdering, at Norlys efter fusionen vil have både mulighed 
for og incitament til at afskærme adgangen til Verdo Teles fibernet over for Norlys’ konkurren-
ter på downstream-markederne. Det er endvidere styrelsens umiddelbare vurdering, at input-
afskærmning vil kunne skade konkurrencen på downstream-markedet betydeligt. 

24. Det er derfor samlet set Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at den 
planlagte fusion vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt som følge af øget risiko for 
inputafskærmning på markedet for engrossalg af internet access via fiber- og kabel-tv-net i 
Verdo Teles footprint. 

25. Norlys har imidlertid afgivet en række tilsagn, der efter styrelsens vurdering eliminerer de kon-
kurrencemæssige betænkeligheder. 

1.6 Tilsagn 

26. Norlys har afgivet tilsagn, der skal sikre, at eksterne service providere på Verdo Teles fibernet 
ikke stilles ringere i konkurrencen om slutkunderne, sammenlignet med en situation uden fu-
sionen. 

27. Tilsagnet omfatter for det første en tidsubegrænset forpligtelse til ikke at diskriminere mellem 
service providere på Verdo Teles fibernet, herunder mellem Norlys’ egen service provider og 
eksterne service providere. Herudover forpligter Norlys sig til at videreføre henholdsvis Verdo 
Teles netlejepriser i en periode på tre år og Verdo Teles kampagnepriser frem til 31. december 
2023. 

28. Tilsagnet afskærer ikke Norlys fra også at tilbyde service providerne andre prismodeller, fx med 
andre rabatter, og service providerne kan frit vælge mellem de af Norlys tilbudte modeller. For 
at sikre at Norlys ikke har mulighed for at omgå ovennævnte tilsagn, forpligter Norlys sig til i) 
ikke at forhale kommende forhandlinger med eksterne service providere eller den proces, hvor-
med de eksterne service providere bliver integreret på Verdo Teles net, samt ii) ikke at forringe 
værdien af Verdo Teles produkter for de service providere, der vælger Verdo Teles prismodel. 

29. Styrelsen har til brug for vurderingen af Norlys’ tilsagn gennemført en markedstest i den form, 
hvori tilsagnene forelå den 3. maj 2022. Ingen af respondenterne i markedstesten har sandsyn-
liggjort, at tilsagnene ikke skulle være tilstrækkelige til at løse de fusionsspecifikke betænke-
ligheder. 

30. Det er styrelsens vurdering, at den tidsubegrænsede del af tilsagnene sikrer, at Norlys ikke kan 
diskriminere mellem service providerne til fordel for Norlys’ egen service provider, herunder 
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at Norlys hverken kan tilbyde ringere vilkår og priser til eksterne service providere sammen-
lignet med Norlys’ egne service providere eller hæve priserne for alle service providere (inkl. 
Norlys’ egne service providere) betydeligt.  

31. Det er endvidere styrelsens vurdering, at de tidsbegrænsede dele af tilsagnene vil være nødven-
dige for at understøtte, at eksterne service providere ikke stilles dårligere ift. at blive aktive på 
Verdo Teles fibernet og opnå en vis kundemasse, sammenlignet med en situation uden fusionen. 
Samtidig vurderer styrelsen, at varigheden af de tidsbegrænsede dele af tilsagnene i denne sag 
kan anses for at være tilstrækkelig i forhold til at sikre, at eksterne service providere ikke stilles 
dårligere, sammenlignet med en situation uden fusionen. 

32. Styrelsen vurderer derfor samlet set, at tilsagnene eliminerer de konkurrencemæssige betæn-
keligheder, der umiddelbart vurderes at opstå ved den planlagte fusion på markedet for engros-
salg af internet access via fiber- og kabel-tv-net i Verdo Teles footprint. 

1.7 Konklusion 

33. Det er på den baggrund Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at parterne har afgivet 
tilsagn, som imødekommer de skadelige virkninger af den anmeldte fusion. På den baggrund er 
det styrelsens vurdering, at den anmeldte fusion skal godkendes ved, at de af parterne afgivne 
tilsagn samtidig gøres til vilkår for fusionens godkendelse. 
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2. Afgørelse 

 
34. Konkurrencerådet træffer følgende afgørelse:  

35. Det meddeles fusionsparterne, at Norlys Tele Service A/S’ erhvervelse af Verdo Tele A/S god-
kendes med de af parterne afgivne tilsagn, der samtidig gøres til vilkår for fusionens godken-
delse, jf. konkurrencelovens § 12 e, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. punkt. 

2.1 Tilsagn 

36. Norlys har den 18. maj 2022 afgivet nedenstående tilsagn. Tilsagnene er underskrevet af ad-
ministrerende direktør Niels Duedahl og bestyrelsesformand Jens Erik Platz på vegne af Nor-
lys den 17. maj 2022. Tilsagnene er i deres helhed gengivet nedenfor. 
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3. Sagsfremstilling 

 
3.1 Indledning  

37. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. oktober 2021 en henvisning fra Erhvervs-
styrelsen af en fusion mellem Norlys Tele Service A/S og Verdo Tele A/S til behandling hos Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester § 51 
a, stk. 3. 

38. Den 14. marts 2022 modtog styrelsen parternes anmeldelse af Norlys Tele Service A/S’ erhver-
velse af Verdo Tele A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. punkt, løber fristerne 
i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen ud over en fuldstændig anmeldelse har modtaget 
dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 14. 
marts 2022. 

39. Parterne blev den 21. april 2022 orienteret om, at fusionen overgik til fase II, idet der var behov 
for en særskilt undersøgelse af fusionen. Fristen for behandling af fusionen i fase II er den 30. 
august 2022.  

40. Den 1. april 2022 fremsendte parterne forslag til tilsagn. Parterne afgav endelige tilsagn i un-
derskrevet tilstand den 18. maj 2022.   

3.2 Parternes og deres aktiviteter  

41. De deltagende virksomheder i fusionen er Norlys Tele Service A/S (”Norlys Tele Service”) og 
Verdo Tele A/S (”Verdo Tele”). 

3.2.1 Norlys Tele Service A/S 

42. Norlys Tele Service er ejet af Norlys a.m.b.a. (”Norlys”), som via en række selskaber har aktivi-
teter inden for telefoni, tv- og bredbåndsløsninger, samt inden for elforsyning, el- og gashandel, 
energibesparelser og vedvarende energiproduktion. Norlys blev dannet ved fusionen mellem 
SE a.m.b.a. (”SE”) og Eniig a.m.b.a. (”Eniig”) i 2019.1 

3.2.1.1 Norlys’ infrastruktur 

43. Norlys ejer fiberinfrastruktur i store dele af Jylland, jf. Figur 3.1. Norlys har ultimo oktober 2021 
etableret fibernet ud til ca. [xxx] husstande i Danmark.2 

 

__________________ 

1  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a. 
2  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 90 og 94. 
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Figur 3.1 Norlys’ samlede fiberinfrastruktur 

[xxx] 
 
Note: Figuren viser Norlys’ samlede fiberinfrastruktur. Områder markeret med grøn vedrører SE Fibernet, mens områder mar-
keret med blå vedrører Stofa Fiber (tidligere Eniig Fiber).  

Kilde: Parternes fusionsanmeldelse, punkt 102. 
 

 

44. Derudover ejer Norlys kabel-tv-net (coax-net) i flere dele af Danmark. Norlys’ kabel-tv-net dæk-
ker i alt ca. [xxx] husstande.  

45. Norlys ejer engrosplatformen OpenNet A/S (”OpenNet”). Platformen fungerer som bindeled 
mellem henholdsvis fiberinfrastrukturejere, der ønsker at sælge adgang til deres infrastruktur, 
og leverandører af tv- og bredbåndsprodukter (herefter ”service providere”), som ønsker at be-
nytte infrastrukturen i det pågældende net. OpenNet beskrives nærmere nedenfor i afsnit 
4.1.2.1. 

46. Norlys sælger adgang til sit fibernet (”internet access”) til service providere via OpenNet’s plat-
form. Norlys tilbyder aktuelt følgende produkter til service providerne:3 

» H1: En standard fiberforbindelse til privat og hjemmearbejdspladser, der omfatter op til 13 
forskellige hastigheder.  

» H2: En fiberforbindelse til større erhverv med særlige behov.  
» H3: Et kabel-tv-produkt til privat- og foreningsmarkedet. H3-produktet kræver som ud-

gangspunkt også en aftale på et H1 eller H2-produkt. 
» PoI (Point of Interconnect): Forbindelse af service providerens netværk til netejerens net-

værk. 

47. Det er herudover også muligt at indgå en engrosaftale om adgang til fibernettet direkte med 
Norlys (dvs. uden om OpenNet-platformen). Dette omfatter engrossalg af såkaldt ”leased lines”, 
jf. afsnit 4.1.2 nedenfor.  

48. Norlys har aftaler med en lang række service providere om adgang til Norlys’ fibernet, herun-
der også koncernens egne service providere Stofa A/S (”Stofa”) og Norlys Tv og Internet A/S 
(”Norlys Tv-I”).  

3.2.1.2 Norlys’ service providere 

49. Norlys ejer service provideren Stofa. Stofa sælger tv- og bredbåndsprodukter direkte til kun-
derne via fibernet og kabel-tv-net.4 Derudover forsyner Stofa husstande med tv- og bredbånds-
produkter gennem antenneforeninger, hvor antenneforeningerne ejer kabel-tv-nettet og fore-
står kontakten til slutbrugerne. I nogle tilfælde ejer antenneforeningen og Stofa kabel-tv-nettet 
i fællesskab. 

__________________ 

3  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 99. 
4  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 66. 
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50. Ud over Stofa ejer Norlys også service provideren Norlys Tv-I, som er det tidligere Boxer A/S. 
Norlys Tv-I forsyner ligeledes husstande med tv-og bredbåndsprodukter. Norlys Tv-I leverer tv 
til ca. [xxx] husstande via DTT-nettet5 på baggrund af en enelicens tildelt af Radio- og tv-næv-
net.6 Derudover sælger Norlys Tv-I streaming-produktet "Norlys Play".7  

51. Norlys’ service providere har i alt ca. [xxx] kundeforhold for så vidt angår salg af bredbånds-  og 
tv-produkter via fiber- og kabel-tv-net, hvoraf ca. [xxx] er via fibernet og ca. [xxx] er via kabel-
tv-net.8 En del af kunderne befinder sig på andre infrastrukturejeres net, hvor Norlys’ service 
providere køber engrosadgang til det pågældende fiber- eller kabel-tv-net.9 

3.2.2 Verdo Tele A/S 

52. Verdo Tele er ejet af henholdsvis energiselskabet Verdo a.m.b.a. og Norlys. Verdo Tele ejer og 
driver fibernet i Randers og Hobro, jf. Figur 3.1. Verdo Teles fibernet dækker i alt ca. 27.000 
husstande i Randers og Hobro, hvoraf cirka [xxx] hustande aftager et tv- og/eller et bredbånds-
produkt via Verdo Teles net.10  

 

 
Figur 3.2 Verdo Teles fibernet i Hobro og Randers 

[xxx] 
 
Note: Figuren viser de områder, hvor Verdo Tele har udrullet fiber (Verdo Teles footprint) i Hobro og Randers. Farven på seks-
kanterne illustrerer antallet af hustande, hvortil der er udrullet fiber (homes passed) i det givne område. Jo mørkere farve jo 
større antal homes passed. 

Kilde: Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 149. 
 

 
53. Verdo a.m.b.a. og Norlys ejer hver især henholdsvis 75 pct. og 25 pct. af aktierne i Verdo Tele. 

Norlys erhvervede sin nuværende ejerandel på 25 pct. fra Verdo a.m.b.a. i 2015. I forbindelse 
hermed indgik Norlys og Verdo a.m.b.a. endvidere en ejerskabsaftale, hvori det er fastsat, at 
begge parter har en forkøbsret til den anden parts aktier i Verdo Tele.11   

54. I tillæg til ejerskabsaftalen indgik Verdo a.m.b.a. og Norlys endvidere en aftale om, at Norlys (via 
Stofa) fremadrettet skulle være service provider på Verdo Teles fibernet og overtage de eksi-
sterende detailkundeforhold fra Verdo Tele.12 Siden 2015 har Verdo Tele således ikke været 
aktiv med detailsalg af tv- og bredbåndsprodukter til slutkunderne på Verdo Teles fibernet, men 
alene været infrastrukturejer. De husstande, som modtager tv- og bredbåndsprodukter via 
Verdo Teles fibernet, serviceres før fusionen af Stofa, som er den eneste aktive service provider 
på Verdo Teles fibernet. 
 

__________________ 

5  Digital Terrestrial Television-nettet (DTT-nettet) er det landsdækkende jordbaserede sendenet, hvor udsendelsen 
sker via master, og modtagelse forudsætter, at husstanden har en stueantenne. 

6  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 60. 
7  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 61. 
8  Jf. Parternes høringssvar af 17. maj 2022. 
9  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 66, 70 og 75. 
10  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 139. 
11  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 18. 
12  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 15. 



SIDE 18 SAGSFREMSTILLING  

 

 

3.2.2.1 Åbning af Verdo Teles fibernet 

55. Verdo Tele har i december 2020 indgået en aftale med OpenNet A/S (”OpenNet”) om at åbne 
Verdo Teles fibernet via OpenNets platform. Denne aftale vil fortsat være gældende efter fusio-
nen.13 Åbningen medfører, at andre service providere fremadrettet vil have mulighed for at le-
vere tv- og bredbåndsprodukter til detailkunder via Verdo Teles fiberinfrastruktur. Inden fusi-
onen forventedes åbningen at blive gennemført i første halvår af 2022.14 

56. Verdo Tele har i [xxx] indgået en aftale med [xxx],15 om priser og vilkår for adgang til nettet 
gennem OpenNet.16 Aftalen omfatter engrospriser på OpenNets standard-bredbåndsprodukt til 
privat og hjemmearbejdspladser (H1-produktet).  

57. Service provider-aftalen med [xxx] har været udgangspunktet for Verdo Teles efterfølgende for-
handlinger med andre service providere, [xxx]. Foruden [xxx] har Verdo Tele i [xxx] indledt for-
handlinger om service provider-aftaler med [xxx].  

3.3 Transaktionen  

58. Verdo a.m.b.a. traf i starten af 2021 en beslutning om at afhænde sin ejerandel i Verdo Tele. 
Verdo a.m.b.a. indledte i den forbindelse forhandlinger med [xxx]17 om at købe Verdo a.m.b.a.’s 
aktier i Verdo Tele og indgik en betinget købsaftale herom i [xxx]. 

59. I forlængelse heraf valgte Norlys at udnytte den i ejeraftalen fastsatte forkøbsret og indgik en 
aftale om at købe Verdo a.m.b.a.’s aktier i Verdo Tele på samme vilkår, som Verdo a.m.b.a. havde 
forhandlet sig frem til med [xxx]. 

60. Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse, hvorefter Norlys Tele Service A/S vil eje 
100 pct. af aktierne i Verdo Tele A/S. Norlys Tele Service A/S erhverver herved enekontrol over 
Verdo Tele A/S. 

61. Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens § 12, a, stk. 
1, nr. 2. 

3.4 Jurisdiktion og anmeldelsespligt  

62. Fusionen er henvist af Erhvervsstyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling 
efter lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, 
nr. 3. Dette betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den. 

63. De deltagende virksomheder er Norlys og Verdo Tele. De deltagende virksomheders omsætning 
i det seneste regnskabsår er angivet nedenfor i Tabel 3.1.  

64. Norlys havde i 2020 en omsætning på 8.349 mio. kr. i Danmark. Verdo Tele havde i 2020 en 
omsætning på 30 mio. kr. i Danmark.  

__________________ 

13  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 192 og 287. 
14  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 285-287. 
15  Service-provider aftalen er indgået mellem Verdo Tele og [xxx], jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 55-69. 
16  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 287 og Bilag 21. 
17  [xxx] 
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Tabel 3.1 De deltagende virksomheders omsætning i regnskabsåret 2020 (DKK mio.) 

 Danmark EEA Verden 

Norlys 8.349 8.349 8.349 

Verdo Tele 30 30 30 
 

 

Kilde: Parternes fusionsanmeldelse,  afsnit 5. 
 

 

65. De deltagende virksomheders omsætning overstiger ikke omsætningstærsklerne i konkurren-
celovens § 12, stk. 1, nr. 1 eller tærsklerne i fusionskontrolforordningen. Fusionen er henvist af 
Erhvervsstyrelsen, hvorfor der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om 
fusionskontrol, jf. konkurrencelovens kapitel 4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er derfor 
rette myndighed til at behandle den anmeldte fusion. 
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4. Markedsbeskrivelse  

 
66. Både Norlys og Verdo Tele ejer bredbåndsinfrastruktur og har aktiviteter vedrørende engros-

salg af adgang hertil. Norlys er endvidere aktiv med detailsalg af TV- og bredbåndsprodukter. 
Den relevante bredbåndsinfrastruktur samt aktiviteter på engros- og detailmarkederne beskri-
ves nærmere nedenfor.  

4.1.1 Bredbåndsforbindelser og -infrastruktur 

67. Bredbåndsforbindelser gør det muligt at kommunikere og transportere data mellem forskellige 
lokationer. Bredbåndsforbindelser kan leveres enten via fastnet eller trådløse net. 

68. Infrastrukturen til fastnetforbindelser kan opdeles i to overordnede dele: Backbone-nettet 
(også kaldet transportnet) og access-nettet. Backbone-nettet er den del af infrastrukturen, der 
opsamler og formidler data mellem forskellige slutkunder samt mellem slutkunder og internet-
tet. Access-nettet er de kabler, som forbinder den enkelte slutkunde til backbonenettet.18 Salg 
af adgang til access-nettet, betegnes som engrossalg af internet access, mens salg af adgang til 
backbone-/transportnettet betegnes som engrossalg af leased lines. 

69. Bredbåndsforbindelser via fastnet leveres over forskellige infrastrukturer, herunder kobber-
net, kabel-tv-net (også kaldet coax-net) og fibernet.19 De tre typer infrastruktur beskrives nær-
mere nedenfor. 

70. Kobbernettet blev oprindeligt etableret med henblik på fastnettelefoni, men anvendes i dag 
også til distribution af tv- og bredbåndsprodukter. Kobbernettet er stort set landsdækkende og 
er ejet af TDC. Løbende opgraderinger af kobbernettet har betydet, at kobbernettet i visse om-
råder kan levere højere hastigheder. Kobbernettet kan dog generelt ikke levere samme ha-
stigheder som kabel-tv-nettet og fibernettet på grund af en række tekniske begrænsninger. 20  

71. Kabel-tv-nettet består af en række geografisk adskilte net, som dækker ca. 62 pct. af det samlede 
antal boliger og virksomheder i Danmark.21 Kabel-tv-nettet blev oprindeligt oprettet med hen-
blik på at distribuere tv. Nettet blev senere udbygget for også at kunne levere bredbåndsforbin-
delser med højere hastigheder.  

72. Fibernettet består af en række geografisk adskilte net. Fibernettet dækker på nuværende tids-
punkt ca. 77 pct. af det samlede antal boliger og virksomheder i Danmark.22 Størstedelen af net-
tet er blevet etableret af energiselskaber som et alternativ til kobber- og kabel-tv-nettet. Fiber-
nettet kan levere meget høje hastigheder sammenlignet med kobber- og kabel-tv-nettet.  

73. Bredbåndsforbindelser kan endvidere leveres over trådløse net. Det er bl.a. muligt at etablere 
trådløse bredbåndsforbindelser via mobilnettet og 4G/5G-teknologien. Denne teknologi er ikke 

__________________ 

18  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 173. 
19  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 220. 
20  Jf. Erhvervsstyrelsen, december 2021, Markedsanalyse af engrosmarkedernes for netadgang til højkapacitetsinfra-

struktur på et fast sted, (M3HC), afsnit 2.2.8.2. 
21  Jf. https://tjekditnet.dk/n%C3%B8gletal, tilgået den 12. april 2022. 
22  Jf. Ibid. 
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betinget af tilslutning til konkrete netværk. Der vil dog ofte være begrænsninger i downloadha-
stighed og stabilitet, hvilket kan gøre løsningen mindre attraktiv, fx for kunder med store data-
behov.23 

74. Værdikæden for så vidt angår salg af bredbåndsforbindelser omfatter dels infrastrukturejere, 
som ejer infrastrukturen og sælger adgangen hertil. Hertil kommer service providere, som kø-
ber adgang til infrastrukturen og sælger tv- og bredbåndsprodukter til slutkunderne på detail-
markedet. Aktiviteter vedrørende henholdsvis engrossalg af bredbåndsforbindelser og detail-
salg af tv- og bredbåndsprodukter beskrives nærmere nedenfor.  

4.1.2 Engrossalg af bredbåndsforbindelser  

75. Engrossalg af bredbåndforbindelser betegner infrastrukturejerens salg af adgang til infrastruk-
turen til service providere.24  

76. Det er en forudsætning for at sælge bredbåndsforbindelser til slutkunder, at service provideren 
har adgang til infrastruktur frem til slutkunderne.25 Ejerne af infrastrukturen kan vælge selv at 
anvende infrastrukturen til at levere bredbåndsforbindelser til slutkunder eller at sælge bred-
båndsforbindelserne til eksterne parter, som herefter sælger bredbåndsforbindelser på detail-
markedet. De fleste infrastrukturejere råder kun over infrastruktur i bestemte geografiske om-
råder.  

77. Engrossalg af internet acces kan ske med forskellig såkaldt forædlingsgrad. Forædlingsgraden 
afhænger bl.a. af i hvilket omfang ejeren af infrastrukturen, har tilkoblet relevant transmissions- 
og endeudstyr.26  

78. Ved køb af en forbindelse med en lav forædlingsgrad vil der i mindre grad være tilkoblet udstyr, 
og engroskunden (service provideren) skal derfor selv investere heri. Der vil i den forbindelse 
også være større mulighed for, at service provideren selv kan differentiere detailproduktet over 
for slutkunden.  

79. Ved køb af en forbindelse med en høj forædlingsgrad vil infrastrukturejeren have tilkoblet re-
levant udstyr, og service provideren køber så at sige en færdig forbindelse. Der vil her i mindre 
grad være mulighed for, at service provideren selv kan differentiere detailprodukterne over for 
slutkunden.27 

4.1.2.1 Platforme til engrossalg af bredbåndsforbindelser 

80. Nogle infrastrukturejere sælger adgang til deres netværk via engrosplatforme, som fungerer 
som bindeled mellem fiberinfrastrukturejere og service providere. En række ejere af infrastruk-
tur har etableret engrosplatforme, herunder Norlys, TDC og Fibia. 

__________________ 

23  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 171. 
24  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 177. 
25  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 159, og Erhvervs-

styrelsens afgørelse af 17. august 2017, Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a), side 27. 
26  Jf. eksempelvis Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 189. 
27  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 189-191. 
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81. Norlys ejer engrosplatformen OpenNet, som er etableret i 2017.28 Ved brug af OpenNet indgås 
et aftalekompleks mellem henholdsvis OpenNet, ejeren af infrastrukturen og service provide-
ren, herunder:29 

» En tilslutningsaftale mellem service provideren og OpenNet, hvorefter OpenNet stiller sin 
engrosplatform til rådighed for service provideren. 

» En agent- og outsourcingsaftale mellem infrastrukturejere og OpenNet, hvorefter infrastruk-
turejeren kan anvende OpenNet som afsætningskanal til sin engrosforretning.  

» En service provider-aftale mellem infrastrukturejeren og service provideren, som fastlægger 
priser og vilkår for adgang til infrastrukturejerens net. 

82. OpenNet er ansvarlig for drift og vedligehold af engrosplatformen, mens service providerne er 
ansvarlige for al aktivitet mod slutkundemarkedet, herunder prissætning, fakturering og før-
stelinjesupport.30  

83. En række infrastrukturejere har indgået aftaler med OpenNet om adgang til deres infrastruktur, 
herunder bl.a. Nord Energi Fibernet, Norlys og Verdo Tele. Ligeledes har en række service pro-
videre indgået aftaler med OpenNet om brug af OpenNets platform, herunder bl.a. Altibox, Fast-
speed, Fibia¸ Stofa, Telenor og YouSee.  

84. Ved fusionen mellem SE og Eniig afgav Norlys en række tilsagn, som bl.a. omfatter en forplig-
telse til at opretholde vandtætte skotter mellem Norlys og OpenNet.31 

4.1.3 Sektorspecifik konkurrenceregulering på engrosbredbåndsmarke-
det 

85. Telekommunikationsbranchen er underlagt sektorspecifik konkurrenceregulering, og Er-
hvervsstyrelsen fører som uafhængig telemyndighed tilsyn med området. Erhvervsstyrelsen 
har med hjemmel i Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester32 (teleloven), bl.a. 
kompetence til udpege udbydere med en stærk markedsposition (”SMP-udbydere”), samt at på-
lægge disse udbydere en række forpligtelser.33 Erhvervsstyrelsens SMP-forpligtelser kan fx om-
fatte forhold vedrørende netadgang, ikke-diskrimination og priskontrol.34 

86. Erhvervsstyrelsen gennemfører undersøgelser af konkurrencesituationen med henblik på at 
vurdere behovet for at pålægge forpligtelser. Som led i markedsundersøgelserne foretager Er-
hvervsstyrelsen en afgrænsning af relevante delmarkeder og undersøger, om der er reel kon-
kurrence inden for delmarkederne. Erhvervsstyrelsen har senest i 2020-2021 gennemført mar-
kedsundersøgelser af engrosbredbåndsmarkedet og i forlængelse heraf truffet en række afgø-
relser om SMP-status. Det har hidtil kun været TDC, som har været underlagt SMP-forpligtelser. 
Erhvervsstyrelsen har dog på baggrund af den seneste markedsundersøgelse udpeget i alt 10 
ejere af fiber- og kabel-tv-net, som værende SMP-udbydere på forskellige delmarkeder.35  

__________________ 

28 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 114-115. 
29 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 116-119. 
30 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 121. 
31 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 1312. 
32 Jf. Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, LBK nr. 128 af 7. februar 2014. 
33 Jf. Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, LBK nr. 128 af 7. februar 2014, § 37-47. 
34 Jf. Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, LBK nr. 128 af 7. februar 2014, § 41. 
35 Jf. https://erhvervsstyrelsen.dk/Engrosbredbaandsmarkedet 
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4.1.3.1 Regulering i Verdo Teles og Norlys’ footprint 

87. Verdo Teles fibernet ligger hovedsageligt i det af Erhvervsstyrelsen afgrænsede delmarked Ran-
ders-Hobro, som omfatter ca. 35.000 hustande. I delmarkedet Randers-Hobro er TDC A/S 
(”TDC”) pr. 17. december 2021 udpeget som SMP-udbyder. TDC har efter SMP-udpegningen af-
givet tilsagn til Erhvervsstyrelsen om vilkår for netadgang til TDC’s kabel-tv-net i området. Til-
sagnet omfatter en række forpligtelser vedrørende priser og vilkår for adgangen til nettet. Til-
sagnet trådte i kraft 1. januar 2022 og er gældende frem til 17. december 2026.36 Norlys er ikke 
aktiv med engrossalg af internet access i området Randers-Hobro.37 

88. Størstedelen af Norlys’ infrastruktur ligger i det af Erhvervsstyrelsen afgrænsede delmarked 
Midtjylland-Sydjylland, som omfatter ca. 680.000 hustande. I delmarkedet Midtjylland-Sydjyl-
land er Norlys pr. 17. december 2021 udpeget som SMP-udbyder. Norlys har efter SMP-udpeg-
ningen afgivet tilsagn til Erhvervsstyrelsen om priser og vilkår for netadgang til fibernettet i det 
pågældende område. Tilsagnet træder i kraft 1. september 2022 og er gældende frem til 17. 
december 2026.38 [xxx].39 Verdo Tele har ca. [xxx] homes passed i delmarkedet Midtjylland-
Sydjylland svarende til ca. [xxx] pct. af det samlede antal homes passed i delmarkedet.40 

89. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med og sikrer overholdelse af tilsagnene. Erhvervsstyrelsen kan 
i tilsagnenes løbetid revurdere et tilsagn og reguleringen af markedet, fx hvis væsentlige æn-
dringer i markedsforholdene eller den tekniske udvikling giver anledning dertil.41 Erhvervssty-
relsen kan efter udløbet af perioden for tilsagnene endvidere forlænge disse, hvis Erhvervssty-
relsen finder, at der fortsat er behov for tilsagnet, og hvis den relevante udbyder i den forbin-
delse ønsker at forlænge sit tilsagn.42 

4.2 Detailsalg af tv- og bredbåndsprodukter 

90. På detailmarkedet sælger service providere henholdsvis tv- og bredbåndsprodukter til slutkun-
der. 

91. Detailsalg af bredbåndsprodukter sker med forskellige hastigheder, udstyr og serviceniveau af-
hængigt af slutkundens behov. Slutkunderne kan inddeles i fire overordnede segmenter: (i) pri-
vatkunder, (ii) foreninger, som køber ind i kollektive aftaler (kollektive kunder”), (iii) mindre 
erhvervsdrivende, samt (iv) større erhvervsdrivende og offentlige kunder.43  

92. Privatkunder, kollektive kunder og mindre erhvervsdrivende er typisk kendetegnet ved at ef-
terspørge et standardiseret bredbåndsprodukt, som ikke kræver særlige produkttilpasninger 

__________________ 

36  Jf. Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. december 2021, Engrosmarkedet for netadgang til høj-kapacitetsinfrastruktur 
på et fast sted (M3HC) på delmarked Randers-Hobro, Markedsafgørelse over for TDC A/S, og Erhvervsstyrelsens afgø-
relse af 17. december 2021, Tilsagnsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et 
fast sted (M3HC) – delmarked Randers-Hobro, Tilsagnsafgørelse over for TDC A/S. 

37  Norlys har ifølge parterne [xxx] i delmarkedet Randers-Hobro, jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 280-282.  
38  Jf. Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. december 2021, Engrosmarkedet for netadgang til høj-kapacitetsinfrastruktur 

på et fast sted (M3HC) på delmarked Midt- og Sydjylland, Markedsafgørelse over for Norlys a.m.b.a. og Erhvervsstyrel-
sens afgørelse af 17. december 2021, Tilsagnsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruk-
tur på et fast sted (M3HC) – delmarked Midt- og Sydjylland, Tilsagnsafgørelse over for Norlys a.m.b.a. 

39  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 269. 
40  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 296. 
41  Jf. Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. december 2021, Tilsagnsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til højka-

pacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) – delmarked Midt- og Sydjylland, Tilsagnsafgørelse over for Norlys a.m.b.a., 
afsnit 1, og Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. december 2021, Tilsagnsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang 
til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) – delmarked Randers-Hobro, Tilsagnsafgørelse over for TDC A/S, 
afsnit 1. 

42  Jf. Ibid. 
43  Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 510. 
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eller udstyr, mens større erhvervsdrivende og offentlige kunder ofte vil have andre krav til 
bredbåndsløsninger, herunder i forhold til hastighed, stabilitet og leverandørernes serviceni-
veau.44 Bredbåndsprodukter til privatkunder omfatter typisk hastigheder på mellem 10 Mbit og 
1.000 Mbit, mens erhvervskunder med særlige behov kan købe dedikerede forbindelser med 
hastigheder på op til 10 Gbit. 

93. Detailsalg af tv-produkter omfatter bl.a. salg af traditionelle tv-pakker og streamingtjenester. 
Traditionelle tv-pakker købes hos service providere, mens streamingtjenester enten købes hos 
service providere, som en del af deres tv-pakker, eller direkte fra streamingudbyderne.  

94. Tv-kunder kan overordnet inddeles i to typer, herunder individuelle kunder og kollektive kun-
der. Individuelle kunder er en forbruger eller husstand, som indgår en aftale om at aftage en tv-
pakke direkte fra en tv-leverandør. Kollektive kunder er en gruppe hustande, fx ejerforeninger, 
andelsboligforeninger, grundejerforeninger eller antenneforeninger, som indgår en fælles af-
tale om at aftage et tv- og/eller bredbåndsprodukt. De kollektive kunder kan alt efter forenin-
gens størrelse have en vis forhandlingsstyrke ved indkøb af tv-produkter. 

95. Tv-pakker leveres via forskellige infrastrukturer (herefter benævnt distributionsplatforme). I 
Danmark er de mest almindelige distributionsplatforme for tv-pakker henholdsvis DTT45, 
DTH46 samt fiber- og kabel-tv-nettet.47 Nogle service providere råder over deres egen distribu-
tionsplatform til distribution af tv-produkter, mens andre service providere lejer sig ind på den 
relevante platform. Tv-pakker leveres endvidere via flere forskellige distributionsteknologier.48  

96. TDC er, via YouSee, den største service provider for så vidt angår detailsalg af tv-produkter i 
Danmark. Norlys er den næststørste service provider inden for detailsalg af tv-produkter i Dan-
mark. Norlys leverer tv-indhold gennem DTT-nettet, fiber- og kabel-tv-net og lejer endvidere 
adgang til andre fiberselskabers infrastruktur. Både Norlys og YouSee tilbyder endvidere tv-
pakker, der kan streames via kundens bredbåndsforbindelse. 

4.3 Høringssvar fra parterne 

97. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte udkast til afgørelse i høring hos Norlys og Verdo 
Tele den 13. maj 2022. Styrelsen modtog høringssvar fra parterne den 17. maj 2022.49 

98. Parterne havde en række bemærkninger, primært af faktuel karakter, som har givet anledning 
til mindre justeringer af udkastet. Høringsbemærkningerne er håndteret direkte i vurderings-
afsnittet nedenfor. De ændringer, som parternes høringssvar har givet anledning til, er således 
indføjet i afgørelsen. 

__________________ 

44  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., afsnit 4.2.3 og 4.2.3.1. 
45  Digital Terrestrial Television (DTT) er det landsdækkende, jordbaserede sendenet, hvor udsendelsen sker via master, 

og modtagelse forudsætter at husstanden har en stueantenne. 
46  Direct To Home (DTH)-udsendelse sker via satellit, og modtagelse forudsætter at husstanden har en parabol. 
47  For så vidt angår fiber- og kabel-tv-net sker udsendelse via nedgravede kabler og forudsætter, at husstanden har ad-

gang til de relevante kabler. 
48  De mest brugte distributionsteknologier i Danmark er henholdsvis DVB-T/S/C, IPTV og OTT, jf. Konkurrencerådets 

afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 233-236. 
49  Jf. Parternes høringssvar af den 17. maj 2022. 
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5. Vurderingen  

 
5.1 Afgrænsningen af de relevante markeder 

99. For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, er det nødvendigt 
at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen berører. 

100. Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske mar-
ked. Formålet med at afgrænse et marked både som produktmarked og som geografisk marked 
er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter der er i stand til at begrænse de involverede virk-
somheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt 
pres.50 

101. Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydel-
ser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og 
anvendelsesformål.51 

102. Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er 
involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstræk-
kelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurren-
cevilkårene dér er meget anderledes.52 

103. Udgangspunktet for markedsafgrænsningen er en analyse af efterspørgsels- og udbudssubsti-
tution.53 De relevante produktmarkeder og geografiske markeder vil blive undersøgt i det føl-
gende. 

104. Verdo Tele har aktiviteter vedrørende engrossalg af internet access via fibernet i Randers og 
Hobro. Norlys har bl.a. aktiviteter inden for engrossalg af internet access via fibernet i store dele 
af Jylland og via kabel-tv-net fordelt over hele landet. Norlys har desuden aktiviteter inden for 
detailsalg af tv- og bredbåndprodukter.  

105. Der er således mulige horisontale overlap mellem Verdo Tele og Norlys’ aktiviteter vedrørende 
engrossalg af internet access. Fusionen indebærer endvidere en vertikal forbindelse mellem 
parternes aktiviteter inden for engrossalg af internet access (upstream) og Norlys’ aktiviteter 
inden for detailsalg af tv- og bredbåndsprodukter (downstream).  

106. Styrelsen vil i det følgende foretage en afgrænsning af: 

» Markedet for engrossalg af internet access 
» Markedet for detailsalg af bredbåndsforbindelser 
» Markedet for detailsalg af tv-pakker 

__________________ 

50 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), punkt 2. 
51 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), punkt 7. 
52 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), punkt 8. 
53 Jf. konkurrencelovens § 5 a, stk. 1 og markedsafgrænsningsmeddelelsens punkt 13, første punktum. 
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5.1.1 Markedet for engrossalg af internet access 

5.1.1.1 Det relevante produktmarked 

107. Kommissionen54 og Konkurrencerådet55 har vurderet, at der kan afgrænses et overordnet mar-
ked for engrossalg af bredbåndsforbindelser, og at dette marked kan segmenteres yderligere i 
henholdsvis internet access og leased lines-forbindelser. 

108. Konkurrencerådet56 fandt i GlobalConnects køb af Nianet, at der ikke var grundlag for at seg-
mentere markedet for engrossalg af internet access på baggrund af engrosprodukternes foræd-
lingsgrad57, mens Konkurrencerådet58 i SE/Eniig-fusionen lod afgrænsningen ift. forædlingsgra-
den stå åben. Kommissionen59 lod i Proximus/Nexus Infratructure/JV ligeledes afgrænsningen 
stå åben. 

109. Konkurrencerådet60 vurderede i SE/Eniig-fusionen, at det overordnede marked for engrossalg 
af internet access kunne segmenteres i særskilte markeder for henholdsvis engrossalg via fiber- 
og kabel-tv-net (også benævnt højhastighedsinfrastruktur) og engrossalg via kobbernet. Kon-
kurrencerådet tog herudover ikke endeligt stilling til afgrænsningen af engrosmarkedet for in-
ternet access via fiber- og kabel-tv-net, da parternes respektive fiber- og kabel-tv-net kun over-
lappede i begrænset omfang.61  

110. Parterne har angivet, at der skal afgrænses et særskilt marked for engrossalg af leased lines og 
et særskilt marked for engrossalg af internet access.62 Parterne har endvidere anført, at marke-
det for engrossalg af internet access ikke skal segmenteres efter engrosproduktets forædlings-
grad.63 

111. Parterne har herudover angivet, at: ”Det er Parternes opfattelse, at markedet omfatter alle typer 
infrastruktur både kobbernettet, coaxinfrastruktur, fiberinfrastruktur og mobilt bredbånd. I lyset 
af Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nyeste praksis tager Parterne dog 
udgangspunkt i et marked, som alene omfatter distribution via coax- og fiberinfrastruktur, således 
at der segmenteres et engrosmarked for internet access via fiber- og coaxinfrastruktur og et en-
grosmarked for internet access via kobbernet”. 64  

112. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager til brug for vurderingen af denne sag udgangspunkt 
i hidtidig praksis, hvor der er afgrænset et marked for engrossalg af internet access via fiber- og 
kabel-tv-net. Den endelige afgrænsning kan dog stå åben, idet fusionen, set i lyset af parternes 

__________________ 

54  Jf. Kommissionens afgørelse af 7. oktober 2016 i sag M.8131, Tele2 Sverige/TDC Sverige, punkt 81, Kommissionens 
afgørelse af 20. september 2013 i sag M.6990, Vodafone/Kabel Deutschland, punkt 157, Kommissionens afgørelse af 
14. april 2014 i sag M.7109, Deutsche Telekom/GTS, punkt 115, Kommissionens afgørelse af 4. februar 2016 i sag 
M.7637, Liberty Global/BASE Belgium, punkt 164, samt Kommissionens afgørelse af 29. juni 2009 i sag M.5532, Carp-
hone Warehouse/Tiscali UK, punkt 28. 

55  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 571.   
56  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2018, Global Connects køb af Nianet, punkt 263. 
57  Segmenteringer af engrosproduktet efter forædlingsgrad benævnes i Konkurrencerådets tidligere afgørelse også 

mere overordnet som ”typen” eller ”typen/forædlingsgraden” af engrosproduktet, jf. Konkurrencerådets afgørelse af 
25. juni 2019, punkt 577-583, og Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2018, Global Connects køb af Nianet, punkt 
244. 

58  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 582. 
59  Jf. Kommissionens afgørelse af 24. marts 2021, M.10087, Proximus/Nexus Infrastructure/JV, punkt 24. 
60  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 601. 
61  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 602. 
62  Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 258. 
63  Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 260. 
64  Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 261. 
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tilsagn, ikke giver anledning til betænkeligheder, uanset om det relevant produktmarked af-
grænses bredt til at omfatte engrossalg af internet access eller mere snævert efter forædlings-
grad og/eller infrastruktur. 

5.1.1.2 Det relevante geografiske marked 

113. Kommissionen overvejede i Liberty Global/BASE Belgium, om det geografiske marked for en-
grossalg af internet access skulle afgrænses til den enkelte infrastrukturejers netværk (”foot-
print”), men lod den endelige afgrænsning af markedet stå åben.65 

114. Konkurrencerådet vurderede i SE/Eniig-fusionen, at det relevante geografiske marked for en-
grossalg af internet access via fiber- og kabel-tv-net tilsvarende kunne afgrænses til de områder, 
hvor parterne havde etableret fiber- og kabel-tv-net, dvs. netejerens footprint.66  

115. Parterne har gjort gældende, at markedet for engrossalg af internet access skal afgrænses geo-
grafisk til Danmark, idet ”Service providerne er aktive i hele Danmark, og efterspørger derfor også 
adgang til infrastruktur i hele landet. Herudover er også stadig flere netejere ikke længere be-
grænset af deres oprindelige "ejergeografi", men er begyndt at udrulle fiberinfrastruktur i hele 
landet, bl.a. Norlys, Fibia og TDC NET er eksempler herpå.”67 

116. Parterne argumenterer imidlertid også for en mulig snævrere afgrænsning baseret på de af Er-
hvervsstyrelsen afgrænsede delmarkeder: ”Henset til Parternes meget begrænsede overlap, har 
Parterne nedenfor dog kun opgivet markedsestimater på regionalt afgrænsede markeder. Det er 
således Parternes opfattelse, at et geografisk marked afgrænset i overensstemmelse med Erhvervs-
styrelsens markedsafgrænsninger, som led i Erhvervsstyrelsens regulering af engrosbredbånds-
markedet for højkapacitetsinfrastruktur (M3HC), kan lægges til grund i denne sag”.68 

117. Partnere har endvidere angivet følgende: ”Det er Parternes opfattelse, at Erhvervsstyrelsens geo-
grafiske markedsafgrænsninger, hvor der tages udgangspunkt i elforsyningsområderne og foreta-
ges sammenlægninger af mindre områder med større områder, skal lægges til grund, da det er på 
baggrund af denne markedsafgrænsning, at Erhvervsstyrelsen forventes snarligt at pålægge SMP-
forpligtelser på aktører med en særlig markedsposition.”69 

118. Endelig har parterne angivet, at: ”Det er Parternes opfattelse, at Transaktionen, uanset den ende-
lige geografiske markedsafgrænsning, skal godkendes da den ikke hæmmer konkurrencen.”70 

119. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager til brug for vurderingen af denne sag udgangspunkt 
i hidtidig praksis, hvor der er afgrænset et marked for engrossalg af internet access via fiber- og 
kabel-tv-net i netejerens footprint. Den endelige afgrænsning kan dog stå åben, idet fusionen, 
set i lyset af parternes tilsagn, ikke giver anledning til betænkeligheder, uanset om det relevante 
geografiske marked afgrænses til netejerens footprint, til de af Erhvervsstyrelsen afgrænsede 
delmarkeder eller bredere til et nationalt marked.  

__________________ 

65  Jf. Kommissionens afgørelse af 4. februar 2016 i sag M.7637, Liberty Global/BASE Belgium, punkt 172. 
66  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 624 og 626. 
67  Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 264. 
68  Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 265. 
69  Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 267. 
70  Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 277. 
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5.1.1.3 Konklusion  

120. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager til brug for vurderingen i denne sag udgangspunkt 
i et marked for engrossalg af internet access via fiber- og kabel-tv-net i geografiske områder 
svarende til netejernes respektive footprint.  

121. Den endelige afgrænsning af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked 
kan dog til brug for denne sag stå åben, idet fusionen som følge af de afgivne tilsagn ikke vil 
hæmme den effektive konkurrence betydeligt.  

5.1.2 Markedet for detailsalg af bredbåndsforbindelser 

5.1.2.1 Det relevante produktmarked 

122. Kommissionen har i sin praksis vurderet, at der kan afgrænses et marked for detailsalg af bred-
båndsforbindelser.71 Kommissionen har desuden afgrænset særskilte markeder for bredbånds-
forbindelser via  henholdsvis fastnet og mobilt bredbånd.72 Denne afgrænsning er fastholdt i 
senere praksis.73  

123. Kommissionen har endvidere vurderet, at markedet for detailsalg af bredbåndsforbindelser via 
fastnet kan segmenteres efter kundetype i henholdsvis et marked for privatkunder og små er-
hvervsdrivende samt et marked for store erhvervsdrivende og offentlige myndigheder.74 Kom-
missionen har herudover overvejet en sondring mellem henholdsvis individuelle kunder og kol-
lektive kunder, men har ladet den endelige afgrænsning stå åben.75 

124. Endelig har Kommissionen i flere afgørelser overvejet, om markedet for detailsalg af bredbånd 
kunne segmenteres efter enten hastighed eller typen af infrastruktur (kobber-, kabel-tv- eller 
fibernet),76 men har ladet den endelige afgrænsning stå åben. 77  

125. Konkurrencerådet har på linje med Kommissionen vurderet, at der kan afgrænses et marked 
for detailsalg af bredbåndsforbindelser, som adskiller sig fra engrossalg af bredbåndsforbindel-
ser.78 Konkurrencerådet har bl.a. i SE/Eniig-fusionen79 vurderet, at markedet kan afgrænses 
mere snævert til detailsalg af bredbåndsforbindelser via fastnet. Konkurrencerådet lagde bl.a. 
vægt på, at der er en væsentlig forskel mellem mobile og faste bredbåndsabonnementer, da mo-
bilbredbånd typisk indeholder en given mængde data, mens fastnet ikke har nogen øvre 
grænse.80  

__________________ 

71  Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, 
punkt 223, og Kommissionens afgørelse af 8. oktober 2018 i sag M.8842, Tele2/Com Hem, punkt 26. 

72  Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 30. maj 2018 i sag M.7000, Liberty Global/Ziggo, punkt 166. 
73  Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 19. november 2020 i sag M.9871, Telefónica / Liberty Global / JV, punkt 55, og 

Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, punkt 
223. 

74  Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 19. november 2020 i sag M.9871, Telefónica / Liberty Global / JV, punkt 54. 
75  Jf. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, punkt 

218, punkt 220 og punkt 223. 
76  Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 19. november 2020 i sag M.9871, Telefónica / Liberty Global / JV, punkt 58. 
77  Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 19. november 2020 i sag M.9871, Telefónica / Liberty Global / JV, punkt 59. 
78  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 392. 
79  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a. 
80  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 419-420. 
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126. Konkurrencerådet fandt i samme sag, at der kan afgrænses et særskilt marked for detailsalg af 
bredbåndsforbindelser til privatkunder og små erhvervsdrivende med samme behov.81 Kon-
kurrencerådet fandt desuden, at markedet for detailsalg til privatkunder og små erhvervskun-
der kunne afgrænses yderligere til kun at omfatte detailsalg af bredbåndsforbindelser via fiber- 
og kabel-tv-net.82 

127. Parterne har oplyst, at det er deres opfattelse, ”at markedet skal afgrænses som et marked for 
detaildistribution af bredbånd, segmenteret efter kundetype, herunder et marked for private og 
små erhvervsdrivende […] samt et marked for store erhvervsdrivende […]”,83 og at ”markedet om-
fatter alle typer af infrastruktur […]. I lyset af Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbruger-
styrelsens nyeste praksis tager Norlys dog udgangspunkt i at der afgrænses et marked for højha-
stighedsdistribution, som alene omfatter coax- og fiberinfrastruktur. Det kan efter Norlys' opfat-
telse lades stå åbent om markedet skal segmenteres yderligere, og om markedet også omfatter 
mobilt bredbånd […].”84 

128. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager til brug for vurderingen af denne sag udgangspunkt 
i hidtidig praksis, hvor der er afgrænset et marked for detailsalg af bredbåndsforbindelser via 
fiber- og kabel-tv-net til private og små erhvervsdrivende. Den endelige afgrænsning kan dog 
stå åben, idet fusionen, set i lyset af parternes tilsagn, ikke giver anledning til betænkeligheder, 
uanset om det relevante produktmarked afgrænses bredt til detailsalg af bredbåndsforbindel-
ser via fastnet eller snævrere efter typen af infrastruktur, kundetypen eller hastighed. 

5.1.2.2 Det relevante geografiske marked 

129. Kommissionen har i flere sager afgrænset markedet  for detailsalg af bredbåndsforbindelser via 
fastnet nationalt.85  

130. I Telia/Bonnier vurderede Kommissionen, at markedet for detailsalg af bredbåndsforbindelser 
via fastnet kunne afgrænses regionalt i Finland og nationalt i Sverige.86 Til grund for denne vur-
dering lå bl.a. de lokale tilsynsførende myndigheders (svarende til Erhvervsstyrelsen i Dan-
mark) afgrænsning af de lokale markeder.87  

131. Kommissionen har efterfølgende for så vidt angår Storbritannien i Telefónica/Liberty Global af-
grænset et marked vedrørende detailsalg af bredbånd via fastnet, som ikke var bredere end 
netejerens footprint.88 Kommissionen lagde bl.a. vægt på, at antallet af konkurrenter og konkur-
renternes styrke var forskellig på tværs af forskellige netejeres footprint.89 

132. Konkurrencerådet har i GlobalConnects køb af Nianet afgrænset markedet for detailsalg af bred-
båndsforbindelser via fastnet nationalt.90 

__________________ 

81  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 404. 
82  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 540. 
83  Parternes fusionsanmeldelse, punkt 334. 
84  Parternes fusionsanmeldelse, punkt 335. 
85  Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, 

punkt 207. 
86  Jf. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, punkt 

239. 
87  Jf. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, punkt 

230-238. 
88  Jf. Kommissionens afgørelse af 19. november 2020 i sag M.9871, Telefónica / Liberty Global / JV, punkt 66. 
89  Jf. Kommissionens afgørelse af 19. november 2020 i sag M.9871, Telefónica / Liberty Global / JV, punkt 63. 
90  Jf. bl.a. Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2018, GlobalConnects køb af Nianet, punkt 443. 
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133. I SE/Eniig-fusionen vurderede Konkurrencerådet, at det relevante geografiske marked for de-
tailsalg af bredbåndsforbindelser via fiber- og kabel-tv-net kunne afgrænses til netejerens foot-
print.91 Konkurrencerådet vurderede bl.a., at der kun var begrænset efterspørgsels- og udbuds-
substitution mellem salg af bredbåndsforbindelser hhv. i og uden for netejernes respektive foot-
print.92 Den begrænsede udbudssubstitution skyldtes hovedsageligt, at en stor del af infrastruk-
turen ikke var åben for at tredjeparter kunne levere tv- og bredbåndsprodukter via en given 
netejers infrastruktur. 93  

134. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker i forlængelse heraf, at flere fibernet i Danmark 
er åbnet for tredjepartsadgang siden Konkurrencerådets afgørelse i SE/Eniig-fusionen i juni 
2019. Service providernes muligheder for at få adgang til infrastruktur på tværs af landet er 
derfor forbedret. 

135. Parterne har oplyst, at det er deres opfattelse, at ”der skal afgrænses et nationalt marked for 
detaildistribution af bredbånd […],94da ”prissætningen og markedsføringen er den samme på 
tværs af Danmark.”95 

136. Det er endvidere parternes opfattelse, at ”de faktiske forhold på det danske marked har ændret 
sig væsentligt siden Konkurrencerådets afgørelse i forbindelse med fusionen mellem Eniig a.m.b.a. 
og SE a.m.b.a.”96. Parterne fremhæver dels at mange fibernet i dag er åbnet eller forventes åbnet 
for tredjeparter i løbet af 2022, samt at Erhvervsstyrelsen har udpeget flere ejere af fiber- og 
kabel-tv-net, som værende SMP-udbydere.97 

137. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til brug for denne sag ikke fundet anledning til at fo-
retage en nærmere undersøgelse af det geografiske marked for detailsalg af bredbåndsforbin-
delser via fiber- og kabel-tv-net. Styrelsen tager til brug for vurderingen i denne sag udgangs-
punkt i hidtidig praksis, hvor der er afgrænset et marked for detailsalg af bredbåndsforbindel-
ser via fiber og kabel-tv-net i netejerens footprint. Den endelige afgrænsning kan dog stå åben, 
idet fusionen, set i lyset af parternes tilsagn, ikke giver anledning til betænkeligheder, uanset 
om det relevante geografiske marked afgrænses snævert til netejerens footprint eller bredere 
til Danmark.  

5.1.2.3 Konklusion 

138. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager til brug for vurderingen i denne sag udgangspunkt i 
et marked for detailsalg af internet access via fiber- og kabel-tv-net til private og små erhvervs-
drivende i geografiske områder svarende til netejernes respektive footprint. 

139. Den endelige afgrænsning af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked 
kan dog til brug for denne sag stå åben, idet fusionen som følge af de afgivne tilsagn ikke vil 
hæmme den effektive konkurrence betydeligt.  

__________________ 

91  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 555. 
92  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 544 og 553. 
93  Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 548. 
94  Parternes fusionsanmeldelse, punkt 345. 
95  Parternes fusionsanmeldelse, punkt 359. 
96  Parternes fusionsanmeldelse, punkt 346. 
97  Parternes fusionsanmeldelse, punkt 347-356. 
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5.1.3 Markedet for detailsalg af tv-pakker 

5.1.3.1 Det relevante produktmarked 

140. Kommissionen har i flere sager afgrænset et overordnet marked for "retail supply of TV ser-
vices"98 eller senest ”retail supply of AV services”99.  

141. Kommissionen har bl.a. overvejet, hvorvidt markedet skal segmenteres i henholdsvis traditio-
nelle tv-produkter og streamingtjenester. I NewsCorp/BSkyB konkluderede Kommissionen, at 
der var tale om separate markeder for henholdsvis lineære tv-services (flow-tv) og ikke-lineære 
tv-services (bl.a. streamingtjenester),100 mens Kommissionen i flere efterfølgende sager har la-
det den endelige afgrænsning stå åben.101 

142. Kommissionen har endvidere overvejet om markedet skal segmenteres efter kundetype i hen-
holdsvis kollektive og individuelle kunder, bl.a. grundet forskelle i detailpriserne på tværs af de 
to kundegrupper. Kommissionen har dog ladet den endelige afgrænsning stå åben. 102  

143. Endelig har Kommissionen overvejet, om markedet skal segmenteres i henholdsvis gratis og 
betalings-tv103 samt efter distributionsplatform og -teknologi.104 I Discovery/Scripps blev en seg-
mentering efter distributionsplatform og -teknologi overvejet, men Kommissionen lod den en-
delige afgrænsning stå åben.105 Senere har Kommissionen i Liberty Global/Ziggo og Telia/Bon-
nier konkluderet, at forskellige distributionsplatforme og -teknologier tilhørte samme produkt-
marked.106   

144. Konkurrencerådet har i flere sager overvejet, om markedet for detailsalg af tv-produkter skal 
segmenteres i henholdsvis traditionelle tv-pakker og streamingtjenester.107 Konkurrencerådet 
vurderede i SE’s køb af Boxer, at markedet ikke skulle afgrænses bredere end til traditionelle tv-
pakker. 108 Konkurrencerådet fandt i sine undersøgelser i Fusionen mellem SE a.m.b.a og Eniig 
a.m.b.a. ikke støtte for at afvige fra denne praksis.109 Konkurrencerådet har dog i alle sager ladet 
den endelige afgrænsning stå åben. 

145. Konkurrencerådet har endvidere overvejet, om markedet skal segmenteres efter kundetype og 
distributionsplatform.110 Konkurrencerådet fandt i Fusionen mellem SE a.m.b.a og Eniig a.m.b.a., 

__________________ 

98  Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 18. oktober 2019 i sag M. 9433, Fibre Limited / KCOM Group. 
99  Jf. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, punkt 

200. 
100 Jf. Kommissionens afgørelse af 21. december 2010, i sag M. 5932, NewsCorp/BSkyB, punkt 107. 
101 Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, 

punkt 200. 
102 Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, 

punkt 188. 
103 Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, 

punkt 183. 
104 Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, 

punkt 186, og Kommissionens afgørelse af 30. maj 2018 i sag M.7000, Liberty Global/Ziggo, punkt 131 og 136. 
105 Jf. Kommissionens afgørelse af 6. februar 2018, i sag M.8665, Discovery/Scripps, punkt 31-33. 
106 Jf. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, punkt 

195, og Kommissionens afgørelse af 30. maj 2018 i sag M.7000, Liberty Global/Ziggo, punkt 137. 
107 Jf. Konkurrencerådet afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 654 og punkt 687-

712, og Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017, SE’s køb af Boxer, punkt 277-320. 
108 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017, SE’s køb af Boxer, punkt 320. 
109 Jf. bl.a. Konkurrencerådet afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 711. 
110 Jf. bl.a. Konkurrencerådet afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a. 
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at markedet skulle segmenteres i henholdsvis kollektive og individuelle kunder og lod samtidig 
den endelige afgrænsning efter distributionsplatform stå åben.111  

146. Parterne har oplyst, at det er ”Norlys' opfattelse, at ved det relevante marked forstås detaildistri-
bution af tv-indhold til slutkunder inklusiv såvel FTA-tv som betalings-tv og abonnementsbaserede 
streamingtjenester, ligesom der ikke skal segmenteres efter typen af distributionsplatform.”112 
Parterne har endvidere anført, at ”Det er Norlys' opfattelse, at det til brug for nærværende Trans-
aktion kan lades stå åbent, om markedet skal segmenteres efter kundetype, men at der ved vurde-
ringen af Transaktionens virkninger bør tages udgangspunkt i dataene for et samlet marked.”113 

147. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager til brug for vurderingen af denne sag udgangspunkt 
i hidtidig praksis, hvor der er afgrænset et marked for detailsalg af tv-pakker. Den endelige af-
grænsning kan dog stå åben, idet fusionen, set i lyset af parternes tilsagn, ikke giver anledning 
til betænkeligheder, uanset om markedet afgrænses bredt til at omfatte både detailsalg af tv-
pakker og streamingtjenester eller snævrere, herunder til tv-pakker, efter distributionsplat-
form, kundetype og/eller hastighed. 

5.1.3.1 Det relevante geografiske marked 

148. Kommissionen har i sin praksis fundet, at markedet for detailsalg af tv-pakker geografisk skal 
afgrænses nationalt.114 I Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, som vedrører det sven-
ske tv-marked, fandt Kommissionen, at service providere udbyder deres tv-produkter nationalt, 
og at priserne ikke varierer på tværs af regioner.115 Kommissionen har endvidere overvejet en 
mere snæver afgrænsning svarende til service providerens dækningsområde, men har ladet 
den endelige afgrænsning stå åben.116  

149. Konkurrencerådet har tilsvarende vurderet, at markedet kunne afgrænses nationalt til Dan-
mark.117 Konkurrencerådet har ligesom Kommissionen overvejet en mere snæver afgrænsning 
til service providerens dækningsområde, men har ladet den endelige markedsafgrænsning stå 
åben. 

150. Parterne har oplyst, at ”Norlys gør i overensstemmelse med tidligere praksis gældende, at marke-
det skal afgrænses nationalt til Danmark.”118 

151. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager til brug for vurderingen af denne sag udgangspunkt 
i hidtidig praksis, hvor der er afgrænset et marked for detailsalg af tv-pakker i Danmark. Den 
endelige afgrænsning kan dog stå åben, idet fusionen, set i lyset af parternes tilsagn, ikke giver 
anledning til betænkeligheder, uanset om det relevante geografiske marked afgrænses bredt til 
Danmark eller mere snævert til service providerens dækningsområde.  

__________________ 

111 Jf. Konkurrencerådet afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 671 og 714. 
112 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 406. 
113 Jf. Ibid. 
114 Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 12. november 2019 i sag M.9064, Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, 

punkt 207. 
115 Jf. Ibid. 
116 Jf. Kommissionens afgørelse af 24. februar 2015 i sag M.7194, Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media, punkt 

139. 
117 Jf. Konkurrencerådet afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., punkt 728-729 og Kon-

kurrencerådets afgørelse af 27. september 2017, SE’s køb af Boxer, punkt 354. 
118 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 410. 
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5.1.3.2 Konklusion 

152. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager til brug for vurderingen i denne sag udgangspunkt i 
et marked for detailsalg af tv-pakker i Danmark.  

153. Den endelige afgrænsning af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked 
kan dog til brug for denne sag stå åben, idet fusionen som følge af de afgivne tilsagn ikke vil 
hæmme den effektive konkurrence betydeligt.  

5.1.4 Konklusion – markedsafgrænsning 

154. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderer samlet, at der til brug for vurderingen i 
denne sag kan tages udgangspunkt i følgende relevante markeder: 

» Markedet for engrossalg af internet access via fiber- og kabel-tv-net i netejerens footprint. 
» Markedet for detailsalg af bredbåndsforbindelser via fiber- og kabel-tv-net til private og 

små erhvervsdrivende i netejerens footprint. 
» Markedet for detailsalg af tv-pakker i Danmark. 

155. Den endelige afgrænsning kan stå åben, idet fusionen som følge af de afgivne tilsagn ikke vil 
hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 

5.2 Vurderingen af fusionens konkurrencemæssige virkninger  

156. Det afgørende for, om en fusion kan godkendes eller ej er, om den hæmmer den effektive kon-
kurrence betydeligt på et eller flere af de berørte markeder, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2. 

5.2.1 Vurderingen af det kontrafaktiske scenarie  

157. Ved styrelsens vurdering af, om fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, skal 
det vurderes, hvordan konkurrencesituationen forventes at være på markedet uden fusionen 
(det kontrafaktiske scenarie) sammenlignet med, hvordan konkurrencesituationen forventes at 
være med fusionens gennemførelse (fusionsscenariet), jf. bilag 7, afsnit 7.1.1.  

158. Det fremgår af Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner og af praksis fra Kommis-
sionen og Retten, at udgangspunktet er, at fusionens virkninger for konkurrencen skal sammen-
lignes med de konkurrenceforhold, der gjorde sig gældende på fusionstidspunktet.119 Det frem-
går endvidere af Kommissionens retningslinjer, at Kommissionen under visse omstændigheder 
kan tage hensyn til forventede fremtidige ændringer på markedet, som i rimelig grad kan for-
udsiges.120  

159. Parterne har oplyst, at det er parternes umiddelbare vurdering, at styrelsen ikke skal lægge 
andet kontrafaktisk scenarie til grund end status quo.121   

__________________ 

119 Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusio-
ner og virksomhedsoverdragelser, (2004 C 31/5), punkt 9, (”Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner”) 
og Retten i Første Instans’ dom af 19. maj 1994 i sag T-2/93, Air France, punkt 70.  

120 Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, punkt 9. 
121 Jf. e-mail fra parterne af 20. april 2022 sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
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160. I nærværende fusion er de faktiske og retlige omstændigheder på fusionstidspunktet, at Verdo 
Tele er ejet i fællesskab af Verdo a.m.b.a. og Norlys. Verdo a.m.b.a. ejer på fusionstidspunktet 75 
pct. af aktierne, mens Norlys er minoritetsaktionær med 25 pct. af aktierne.122   

161. Styrelsen bemærker, at parterne endvidere har oplyst at: ”Forud for Norlys Teles udnyttelse af 
forkøbsretten, havde Verdo Tele forhandlet med [xxx] om at købe Verdos aktier i Verdo Tele […]. I 
henhold til punkt 14.2.4 i den tidligere ejeraftale har Norlys Tele herefter indgået aftale om at købe 
Verdos aktier i Verdo Tele på samme vilkår, som Verdo havde forhandlet sig frem til med [xxx]. 
Det er således Parternes opfattelse, at såfremt Transaktionen ikke gennemføres, er det sandsynligt, 
at [xxx] vil overtage Verdos aktier i Verdo Tele.”123  

162. Styrelsen kan på baggrund af ovenstående ikke afvise, at det relevante kontrafaktiske scenarie 
for fusionen kan være, at [xxx] erhverver Verdo Tele. Idet styrelsen imidlertid vurderer, at det 
ikke har væsentlig betydning for vurderingen af fusionens konkurrencemæssige virkninger, 
hvorvidt status quo eller et scenarie, hvor [xxx] erhverver Verdo Tele, lægges til grund, har sty-
relsen ikke taget endeligt stilling hertil. Der vil i begge scenarier således være tale om, at Verdo 
Teles fibernet er ejet af en aktør, som ikke selv har aktiviteter på detailmarkedet, og som derfor 
ikke har et eventuelt hensyn til en vertikalt integreret service provider. Det kan således i denne 
sag stå åbent, hvorvidt det relevante kontrafaktiske scenarie er status quo eller et scenarie, hvor 
[xxx] erhverver Verdo Tele. 

163. Styrelsen bemærker, at der ved beskrivelsen af fusionens konkurrencemæssige virkninger ne-
denfor er taget udgangspunkt i status quo, som kontrafaktisk scenarium.  

5.2.2 Vurdering af markedet for engrossalg af internet access 

164. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager til brug for vurderingen i denne sag udgangspunkt i 
et marked for engrossalg af internet access via fiber- og kabel-tv-net i netejerens footprint. 

165. Både Norlys og Verdo Tele har aktiviteter vedrørende engrossalg af internet acces via fiber- og 
kabel-tv-net. Parternes respektive footprint overlapper imidlertid ikke.124 Fusionen giver der-
for ikke anledning til horisontale konkurrencemæssige betænkeligheder for så vidt angår mar-
kedet for engrossalg af internet acces via fiber- og kabel-tv-net i parternes respektive foot-
print.125 

166. Fusionen giver imidlertid anledning til en vertikal forbindelse i Verdo Teles footprint mellem 
henholdsvis Verdo Teles aktiviteter vedrørende engrossalg af internetacces (upstream) og Nor-
lys’ aktiviteter vedrørende detailsalg af tv- og bredbåndsprodukter (downstream). Den verti-
kale forbindelse mellem parterne undersøges nærmere nedenfor. 

5.2.3 Vurdering af risiko for inputafskærmning 

167. En fusion kan give anledning til vertikale konkurrenceskadelige virkninger såfremt konkurren-
ter, som følge af fusionen, hindres adgang til produkter (inputafskærmning) eller markeder 

__________________ 

122 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 16-17. 
123 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 185-188. 
124 For fuldstændighedens skyld bemærkes, at parterne har oplyst, at der er ca. [xxx], hvor parternes infrastruktur 

eventuelt kan betragtes som overlappende, jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 255-256.  
125 For fuldstændighedens skyld bemærkes, at parternes aktiviteter også ved øvrige plausible afgrænsninger af det geo-

grafiske marked for engrossalg af internet access kun overlapper marginalt, idet Verdo Teles markedsandele her vil 
være begrænsede. På et potentielt nationalt marked for engrossalg af internet acces via fiber- og kabel-tv-net skøn-
nes parterne, at have markedsandele på hhv. ca. [xxx] pct. (Verdo Tele) og ca. [xxx] pct. (Norlys) i 2020, jf. Parternes 
fusionsanmeldelse, punkt 277. På et potentielt marked svarende til det af Erhvervsstyrelsen afgrænsede delmarked 
Midtjylland-Sydjylland skønner parterne at have markedsandele på hhv. ca. [xxx] pct. (Verdo Tele) og ca. [xxx] pct. 
(Norlys) i 2020, jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 296.  
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(kundeafskærmning). Styrelsen har i denne sag foretaget en nærmere vurdering af risikoen for 
inputafskærmning, dvs. risikoen for at Norlys’ konkurrenter inden for detailsalg af tv-og bred-
båndsprodukter afskærmes helt eller delvist fra adgang til Verdo Teles fibernet. 

168. Der er tre forhold, der skal undersøges ved vurderingen af, om en konkurrenceskadelig input-
afskærmning er sandsynlig: i) hvorvidt den fusionerede virksomhed har mulighed for at af-
skærme adgangen til input, ii) hvorvidt den fusionerede virksomhed har incitament til at af-
skærme adgangen til input samt iii) hvorvidt afskærmningen vil skade konkurrencen på 
downstream-markedet betydeligt. De tre forhold gennemgås nærmere nedenfor.  

5.2.3.1 Mulighed for afskærmning 

169. Inputafskærmning kan antage forskellige former. Ifølge Kommissionens retningslinjer126 kan 
den fusionerede virksomhed eksempelvis beslutte at begrænse adgangen til downstream-mar-
kedet eller forhøje prisen over for sine konkurrenter på downstream-markedet, jf. afsnit 7.2.2.1. 
Det er ikke en forudsætning, at downstream-konkurrenterne presses helt ud af markedet, før 
inputafskærmning kan være problematisk. Det er således tilstrækkeligt, at konkurrenterne stil-
les i en situation, hvor de som følge af fusionen kan konkurrere mindre effektivt. 

170. Inputafskærmning kan alene medføre konkurrencemæssige problemer, hvis afskærmningen 
vedrører et vigtigt input til downstream-produktet. Det er fx tilfældet, når det pågældende input 
repræsenterer en afgørende del af downstream-produktet, eller når omkostningerne ved at 
skifte til andre typer input er høje. For at inputafskærmning kan medføre konkurrencemæssige 
problemer, skal den vertikalt integrerede virksomhed, der opstår ved fusionen, have en bety-
delig markedsstyrke på upstream-markedet.127 I forlængelse heraf er det ligeledes relevant, 
hvorvidt der findes effektive og rimelige modstrategier, som konkurrenterne vil kunne anvende 
for herved at blive mindre afhængige af det pågældende input.128 

171. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at Norlys efter fusionen vil have mulighed for at af-
skærme adgangen til Verdo Teles fibernet over for Norlys’ konkurrenter på downstream-mar-
kederne i Verdo Teles footprint, jf. nedenfor.  

172. Styrelsen bemærker for det første, at internet access er et vigtigt input for service providere på 
detailmarkedet. Såfremt en service provider ikke har adgang til en access-forbindelse til en gi-
ven slutkunde, er det som udgangspunkt ikke muligt for service provideren at levere et fastnet 
tv- eller bredbåndsprodukt til den pågældende slutkunde.  

173. Styrelsen bemærker for det andet, at der i en væsentlig del af Verdo Teles fibernet ikke er alter-
native muligheder for så vidt angår fiber- og kabel-tv-net. Parterne har således oplyst, at TDC’s 
kabel-tv-net dækker ca. [xxx] pct. af husstandene (homes passed) i Verdo Teles fibernet, mens 
Verdo Tele for de resterende ca. [xxx] pct. således er den eneste udbyder af internet acces via 
fiber- og kabel-tv-net.129 Styrelsen bemærker hertil endvidere, at Verdo Tele før fusionen har en 
markedsandel på ca. [xxx] pct. for så vidt angår engrossalg af internet acces via fiber- og kabel-
tv-net i Verdo Teles footprint, mens TDC har en markedsandel på ca. [xxx] pct.130 Styrelsen vur-
derer på baggrund heraf, at Norlys umiddelbart vil have en betydelig markedsstyrke på 
upstream-markedet i Verdo Teles footprint efter fusionen. 

__________________ 

126 Jf. Kommissionens retningslinjer af 18. oktober 2008 for vurderingen af ikke-horisontale fusioner efter Rådets for-
ordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 265/07), punkt 33 (”Kommissionens ret-
ningslinjer for ikke-horisontale fusioner”). 

127 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 34-35. 
128 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 39. 
129 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, Bilag 29. 
130 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 318. 
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174. Styrelsen bemærker for det tredje, at det er forbundet med relativt store omkostninger at an-
lægge eksempelvis parallel fiber- eller kabel-tv-infrastruktur. Det er derfor styrelsens umiddel-
bare vurdering, at der ikke er effektive og rettidige modstrategier fra kunder eller konkurrenter 
i Verdo Teles footprint. 

175. For så vidt angår muligheden for at udøve inputafskærmning i Verdo Teles fibernet har styrel-
sen endvidere undersøgt, i hvilket omfang Norlys er underlagt regulering, tilsagnsforpligtelser 
eller lignende, som helt eller delvist begrænser Norlys’ mulighed for at udøve inputafskærm-
ning i Verdo Teles net efter fusionen.   

176. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at Norlys i forbindelse med SE/Eniig-fusionen i 2019 af-
gav en række tilsagn, herunder bl.a. vedrørende ikke-diskrimination mellem service providere 
på Norlys’ fibernet.131 De pågældende tilsagn omfatter imidlertid alene fibernet etableret på 
tidspunktet for afgørelsen og således ikke fibernet, som Norlys har erhvervet (eller udrullet) 
efterfølgende. Verdo Teles fibernet vil dermed ikke være omfattet af Norlys’ tilsagn i SE/Eniig-
fusionen. 

177. Hertil kommer, at Erhvervsstyrelsen i 2021 har udpeget Norlys som SMP-udbyder i det af Er-
hvervsstyrelsen afgrænsede delmarked Midtjylland-Sydjylland, jf. afsnit 4.1.3 ovenfor. I den for-
bindelse har Norlys afgivet tilsagn til Erhvervsstyrelsen vedrørende adgangen til Norlys fiber-
net. Tilsagnet til Erhvervsstyrelsen omfatter imidlertid ikke infrastruktur i delmarkedet Ran-
ders-Hobro, hvor størstedelen af Verdo Teles fibernet er placeret. Verdo Tele har dog ca. [xxx] 
homes passed i delmarkedet Midtjylland-Sydjylland svarende til ca. [xxx] pct. af det samlede 
antal homes passed i delmarkedet.132 Norlys aktiviteter vedrørende denne infrastruktur vil der-
for efter fusionen være omfattet af Norlys’ tilsagn til Erhvervsstyrelsen. 

178. Endelig har parterne oplyst, at Norlys, via OpenNets eksisterende aftalemodel, bl.a. er forpligtet 
til, at tilbyde service providere adgang til fibernettet på ikke-diskriminerende vilkår. Da åbnin-
gen af Verdo Teles net ifølge Norlys vil ske gennem OpenNet, vil Norlys derfor ikke kunne dis-
kriminere mellem henholdsvis egne service providere og eksterne service providere i Verdo 
Teles net.133  

179. Styrelsen bemærker hertil, at der fsva. OpenNet er tale om dels kommercielle aftaler med eks-
terne service providere, dels koncerninterne aftaler med Norlys’ egen service provider. Det vil 
alt andet lige på sigt være muligt for Norlys at opsige begge aftaletyper. Det er derfor styrelsens 
umiddelbare vurdering, at disse aftaler ikke uden videre kan tillægges afgørende vægt ved vur-
deringen af Norlys’ mulighed for at diskriminere mellem service providere på Verdo Teles net.  

180. På baggrund af ovenstående vurderer styrelsen, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger 
regulering eller tilsagn, som forhindrer, at Norlys eksempelvis vil kunne diskriminere mellem 
egne og øvrige service providere i Verdo Teles fibernet efter fusionen.  

181. Endelig bemærker styrelsen, at muligheden for inputafskærmning ikke nødvendigvis forudsæt-
ter, at Norlys fastsætter forskellige priser og vilkår for henholdsvis egne og eksterne service 
providere på Verdo Teles fibernet. Såfremt Norlys’ generelle prissætning på engrosmarkederne 
bl.a. afspejler, at Norlys – modsat Verdo Tele – også er aktiv på detailmarkedet, kan der således 
være tale om inputafskærmning, selvom priser og vilkår for adgang til Verdo Teles net efter 
fusionen måtte være ens på tværs af Norlys’ egne og eksterne service providere. 

__________________ 

131 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. juni 2019, Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., Afsnit 5.4. 
132 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 296. 
133 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, punkt 375.  
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182. Det er på baggrund af ovenstående samlet set styrelsens umiddelbare vurdering, at Norlys vil 
have mulighed for at udøve inputafskærmning på markedet for engrossalg af internet access via 
fiber- og kabel-tv-net i Verdo Teles footprint. 

5.2.3.2 Incitament til afskærmning 

183. Incitamentet til at hindre adgangen til et input afhænger bl.a. af, om en sådan strategi vil være 
rentabel. Den fusionerede virksomhed står hovedsageligt over for en afvejning mellem den for-
tjeneste, der kan gå tabt på upstream-markedet, som følge af en lavere afsætning af input til 
konkurrenter på downstream-markedet, sammenholdt med en øget fortjeneste fra 
downstream-salg. Det er derfor relevant at undersøge, i hvilket omfang Norlys’ erhvervelse af 
Verdo Tele har betydning for udfaldet af denne afvejning, for så vidt angår om Norlys i højere 
grad end Verdo Tele vil have et incitament til afskærmning af eksterne service providere i Verdo 
Teles footprint.  

184. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at Norlys i højere grad end Verdo Tele vil have et in-
citament til at udøve inputafskærmning vedrørende engrosadgang til fiber- og kabel-tv-net i 
Verdo Teles footprint, jf. nedenfor.  

185. Styrelsen bemærker for det første, at Verdo Tele kun er aktiv på upstream markedet, mens Nor-
lys efter fusionen vil være aktiv både upstream og downstream i Verdo Teles fibernet. Hertil 
kommer, at Norlys (via Stofa) er den eneste service provider, som er aktiv på Verdo Teles fiber-
net før fusionen. Norlys vil således i forbindelse med den aftalte åbning af fibernettet have hele 
den eksisterende kundebase på Verdo Teles net.  

186. Norlys kan derfor – modsat Verdo Tele - have et incitament til at fastsætte priser og vilkår for 
engrosadgangen til Verdo Teles fibernet under hensyntagen til Norlys’ egen service provider, 
ligesom Norlys kan have et incitament til at forhale den proces, hvormed de eksterne service 
providere bliver integreret på Verdo Teles net. 

187. I forbindelse med styrelsens møder med eksterne service providere har disse ligeledes givet 
udtryk for, at det kan have en betydning, at Norlys, modsat Verdo Tele, selv er aktiv som service 
provider i Verdo Teles net. En service provider har bl.a. bemærket, at vedkommende ”formoder 
at Verdo Tele alt andet lige havde en større interesse i og var mere ”sultne” efter at få udnyttet 
eget net end Norlys, givet at Norlys selv er aktiv som service provider i området”.134 Tilsvarende 
har en anden service provider bemærket, at ”Verdo Tele formentlig vil være mere åbne over for 
at forhandle fx kampagnepriser, givet at Verdo Tele alene har fokus på at øge penetrationen på 
nettet, mens Norlys også har fokus på slutkunderne hos deres egen tjenesteudbyder i området”.135 

188. Parterne har hertil bemærket, at [xxx].136 Det er dog styrelsens umiddelbare vurdering, at det 
på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at Norlys samtidig vil have et incitament til at 
fastsætte priser og vilkår for engrosadgangen til Verdo Teles fibernet under hensyntagen til 
Norlys’ egen service provider. 

189. Styrelsen bemærker for det andet, at Norlys’ engrospriser på netadgang i Norlys’ eksisterende 
fibernet, [xxx]. Norlys har oplyst, at Norlys’ generelle prismodel for H1-produkter, også vil være 
gældende i Verdo Teles fibernet efter fusionen. Norlys’ engrospriser på H1-produktet kan sam-
menholdes med Verdo Teles priser på H1-produktet i de aftaler, som Verdo Tele har forhandlet 
med service providere før fusionen, jf. Tabel 5.1. 

__________________ 

134 Jf. Styrelsens referat af møde med [xxx]. 
135 Jf. Styrelsens referat af møde med [xxx]. 
136 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, Bilag 12, og Parternes høringssvar af den 17. maj 2022. 
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Tabel 5.1 Norlys' priser i egne fibernet sammenlignet med priser tilbudt af Verdo Tele  

Hastighed, mBit/s Norlys’ priser, 
DKK/måned 

Verdo Teles priser, 
DKK/måned 

Verdo Teles kam-
pagne, DKK/må-
ned 

Prisforskel – Nor-
lys/Verdo, pct. 
(ekskl. kampagne) 

Prisforskel – Nor-
lys/Verdo, pct. 
(med kampagne) 

30/30 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

33/33 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

60/60 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

120/120 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

170/170 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

220/220 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

280/280 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

330/330 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

430/430 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

530/530 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

630/630 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

780/780 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

840/840 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

1000/1000 [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx] 

            

 Norlys’ priser, 
DKK 

Verdo Teles priser, 
DKK 

Verdo Teles kam-
pagne, DKK   

Oprettelse af ny 
ordre [xxx] [xxx] [xxx] - - 

Gebyr ved æn-
dring/annullering 
af eksisterende or-
dre  

[xxx] [xxx] [xxx] - - 

 

 
Note: [xxx]. 

Kilde: Parternes fusionsanmeldelse, punkt 287, samt Parternes besvarelse af  2. maj 2022, side 7, afsnit 3. 
 

 

190. Norlys’ engrospriser er [xxx], jf. Tabel 5.1.  

191. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at [xxx] af den eksisterende kundebase på Verdo Teles 
net aftager bredbåndsprodukter med relativt lave hastigheder.137 Styrelsen har konstateret, at 
over [xxx] pct. af den eksisterende kundebase på Verdo Teles fibernet pr. marts 2022 har et 
bredbåndsprodukt med en hastighed på [xxx] mBit/s eller derunder. Der er samtidig ingen kun-
der, som aftager et produkt med en hastighed over [xxx] mBit/s.138 Størstedelen af kundebasen 
aftager dermed bredbåndsprodukter med lave hastigheder, [xxx]. 

__________________ 

137 For fuldstændighedens skyld bemærkes, at idet Verdo Teles fibernet endnu ikke er integreret i OpenNet adskiller de 
specifikke hastigheder, som aktuelt udbydes på Verdo Teles net, sig en smule fra hastighederne på OpenNets H1-
produkt. Verdo Teles aktuelle produkter har dog hastigheder inden for et tilsvarende interval, herunder med 1000 
mBit/s, som den højeste tilbudte hastighed, jf. Parternes besvarelse af 2. maj 2022, side 7, afsnit 3. 

138 Jf. Parternes besvarelse af 2. maj 2022, side 6, afsnit 2.  
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192. Verdo Tele har i forhandlinger med service providere inden offentliggørelsen af fusionen end-
videre tilbudt en række tidsbegrænsede kampagnepriser, [xxx], jf. afsnit 3.2.2.1. De tidsbegræn-
sede kampagnepriser omfatter dels [xxx]. Herudover omfatter kampagnen [xxx]. Til sammen-
ligning opkræver Norlys [xxx], jf. Tabel 5.1. 

193. [xxx].139   

194. Det er dog styrelsens umiddelbare vurdering, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvi-
ses at ovenstående forskelle [xxx] i Verdo Teles fibernet, også afspejler, at Norlys i sin prissæt-
ning tager højde for, at Norlys – modsat Verdo Tele - også er aktiv som service provider. Styrel-
sen bemærker endvidere, at selvom, [xxx] ændrer dette ikke på, at fusionen alt andet lige vil 
indebære en prisstigning på engrosadgang i Verdo Teles net, [xxx]. 

195. Styrelsen kan således konstatere, at Norlys modsat Verdo Tele vil være aktiv både upstream og 
downstream i Verdo Teles fibernet, og at Norlys endvidere har hele den eksisterende kunde-
base på Verdo Teles fibernet forud for åbningen af fibernettet. Det er derfor styrelsens umid-
delbare vurdering, at Norlys vil have et større incitament til at udøve inputafskærmning vedrø-
rende engrosadgang til fiber- og kabel-tv-net i Verdo Teles footprint, end det var tilfældet for 
Verdo Tele forud for fusionen. Denne vurdering kan endvidere umiddelbart understøttes af det 
forhold, at priserne på engrosadgang til Norlys’ eksisterende net (som forventes gældende i 
Verdo Teles net efter fusionen), [xxx] ligesom Norlys ikke forventes at tilbyde tilsvarende tids-
begrænsede kampagner. 

5.2.3.3 Skade på konkurrencen på downstream-markedet 

196. En fusion kan skabe konkurrencemæssige problemer på grund af inputafskærmning, når den 
medfører højere priser på downstream-markedet og herigennem hæmmer den effektive kon-
kurrence betydeligt.  

197. Som beskrevet ovenfor vurderer styrelsen umiddelbart, at Norlys vil have både mulighed for og 
incitament til at udøve inputafskærmning på markedet for engrossalg af internet access via fi-
ber- og kabel-tv-net i Verdo Teles footprint. Styrelsen vurderer samtidig, at fusionen alt andet 
lige vil medføre en højere pris på engrosadgang til Verdo Teles fibernet [xxx], som indgik i Verdo 
Teles forhandlinger med service providere før fusionen. 

198. For så vidt angår service providerens prissætning på markedet for detailsalg af bredbåndsfor-
bindelser har en service provider oplyst, at en stigning i priserne i engrosleddet typisk vil blive 
afspejlet i priserne i detailledet.140 En anden service provider har oplyst, at der typisk vil være 
en direkte sammenhæng mellem detailprisen på bredbåndsforbindelser og de vilkår, man som 
service provider har i forhold til bl.a. oprettelsespriser, kampagner og engrosprisen på nettet.141 
Endelig har en service provider oplyst, at, såfremt Norlys’ priser implementeres i Verdo Teles 
fibernet, forventer service provideren ikke ”at kunne lægge specielt skarpt ud som service provi-
der i Verdo Teles område” samt, ”at det alt andet lige bliver lidt sværere at tiltrække nye kunder i 
området fra eksempelvis TDC’s coax i fusionsscenariet.142  

199. På baggrund af ovenstående er det styrelsens umiddelbare vurdering, at eksempelvis en stig-
ning i priserne på engrosadgang eller et bortfald af tidsbegrænsede kampagner i fusionsscena-
riet kan skade konkurrencen på downstream-markedet betydeligt. 

__________________ 

139 Jf. Parternes høringssvar af den 17. maj 2022. 
140 Jf. Styrelsens referat af møde med [xxx]. 
141 Jf. Styrelsens referat af møde med [xxx].  
142 Jf. Styrelsens referat af møde med [xxx]. 
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200. Parterne har bl.a. oplyst, at fusionen kan have visse konkurrencefremmende effekter på detail-
markedet, herunder at fusionen kan medføre at tekniske forhold vedrørende tilslutningen til 
Verdo Teles net kan gennemføres hurtigere og med færre omkostninger for service provi-
derne.143  

201. Styrelsen bemærker hertil, at en eventuel forskel for så vidt angår, hvor hurtigt og hvor omkost-
ningsfyldt det er for service providere, at blive tilkoblet til og aktiv på Verdo Teles net henholds-
vis med og uden fusionen, ikke isoleret set vurderes tilstrækkeligt til at opveje styrelsens umid-
delbare betænkeligheder vedrørende Norlys’ mulighed for og incitament til inputafskærmning 
på markedet for engrossalg af internet access i Verdo Teles footprint. 

202. Det er derfor samlet set styrelsens umiddelbare vurdering, at fusionen giver anledning til kon-
kurrencemæssige betænkeligheder som følge af inputafskærmning på markedet for engrossalg 
af internet access i Verdo Teles footprint.  

5.2.4 Konklusion  

203. Det er samlet set Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at den plan-
lagte fusion vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt som følge af øget risiko for input-
afskærmning på markedet for engrossalg af internet access via fiber- og kabel-tv-net i Verdo 
Teles footprint. 

204. Inputafskærmningen vil kunne foregå ved, at den igangværende åbning af Verdo Teles fibernet 
for eksterne service providere vil ske til højere priser eller dårligere vilkår, end hvad tilfældet 
havde været uden fusionen. 

205. Styrelsens lægger i vurderingen særligt vægt på, at Norlys - modsat Verdo Tele - har betydelige 
aktiviteter på detailmarkederne i Verdo Teles footprint og derfor umiddelbart kan have et 
større incitament til inputafskærmning på markedet for engrossalg af internet access. Denne 
vurdering understøttes endvidere af det forhold, at priserne på engrosadgang til Norlys’ eksi-
sterende net (som forventes gældende i Verdo Teles net efter fusionen), [xxx] end de priser, 
Verdo Tele har forhandlet med service providere før fusionen, ligesom Norlys ikke forventes at 
tilbyde tilsvarende tidsbegrænsede kampagner. 

5.3 Tilsagn 

206. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har, som beskrevet ovenfor, umiddelbart identificeret 
konkurrencemæssige problemer ved den anmeldte fusion på markedet for engrossalg af inter-
net access via fiber- og kabel-tv-net i Verdo Teles footprint. 

207. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke kan godkendes, medmindre de 
konkurrenceskadelige virkninger af fusionen fjernes med tilsagn, jf. konkurrencelovens § 12 c, 
stk. 2, og § 12 e, stk. 1. 

208. Konkurrencerådet kan kun acceptere tilsagn, der forhindrer, at fusionen vil hæmme den effek-
tive konkurrence betydeligt. Afgivne tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, 
og de skal i enhver henseende være komplette og effektive. Desuden skal tilsagnene kunne im-
plementeres effektivt på kort tid, eftersom konkurrencen på markedet ikke vil blive bevaret, før 

__________________ 

143 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, side 100.  
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tilsagnene er opfyldt.144 Tilsagnene må derudover ikke give anledning til nye konkurrencepro-
blemer. 

209. Norlys har tidligt i fusionsprocessen meddelt styrelsen, at Norlys ønsker at afgive tilsagn. Norlys 
har herefter og i overensstemmelse med de identificerede konkurrenceproblemer afgivet de 
tilsagn, som fremgår i sin helhed i afsnit 2.1. Tilsagnenes indhold gennemgås nedenfor. 

210. Såfremt Norlys ikke efterkommer de afgivne tilsagn, kan styrelsen tilbagekalde Konkurrence-
rådets afgørelse, jf. konkurrencelovens § 12 f, stk. 1, nr. 2. Derudover kan Norlys pålægges 
tvangsbøder, hvis Norlys ikke efterkommer de afgivne tilsagn, jf. konkurrencelovens § 22, stk. 
1, nr. 2. 

5.3.1 Indhold af tilsagnene 

211. Norlys har afgivet tilsagn om at videreføre Verdo Teles engrosprismodel for H1-produkter i en 
periode på tre år fra datoen for Konkurrencerådets afgørelse om fusionen. Norlys forpligter sig 
til at tilbyde alle kommende service providere, der ønsker adgang til Verdo Teles fibernet, Verdo 
Teles nuværende netlejepriser for H1-produkter, jf. Tabel 5.2 (tilsagnets punkt 2.1). 

 
Tabel 5.2 Verdo Teles netlejepriser for H1-produkter pr. 22. juni 2021 

Kapacitet, Mbit/S Pris i kr. per måned  

30/30 [xxx] 

60/60 [xxx] 

120/120 [xxx] 

170/170 [xxx] 

220/220 [xxx] 

280/280 [xxx] 

330/330 [xxx] 

430/430 [xxx] 

530/530 [xxx] 

630/630 [xxx] 

780/780 [xxx] 

840/840 [xxx] 

1000/1000 [xxx] 
 

 

Kilde: Parternes fusionsanmeldelse, tabel 7-5. 
 

 

__________________ 

144  Jf. Kommissionens meddelelse om Løsningsforslag, der kan accepteres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
139/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (2008/C 267/01), punkt 9. 



SIDE 42 VURDERINGEN  

 

 

212. Norlys forpligter sig desuden til at tilbyde Verdo Teles kampagnepriser til alle kommende ser-
vice providere på Verdo Teles fibernet frem til 31 december 2023 (tilsagnets punkt 2.1). Kam-
pagnepriserne er: 

» H1-produktet [xxx] Mbit afregnes til [xxx] kr. per måned,  
» H1-produktet [xxx] Mbit afregnes til [xxx] kr. per måned,  
» [xxx]  

213. Tilsagnet afskærer ikke Norlys fra at tilbyde service providerne andre prismodeller, og service 
providerne kan frit vælge mellem de af Norlys tilbudte modeller (tilsagnets punkt 2.4). 

214. Norlys har mulighed for én gang årligt at regulere Verdo Teles netlejepriser og kampagnepriser 
med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks (tilsagnets punkt 2.2). 

215. Norlys har forpligtet sig til at sikre, at værdien af Verdo Teles H1-produkter ikke forringes i 
forhold til Norlys’ øvrige produkter, fx ved at opkræve højere priser på andre produkter eller 
ydelser fra de service providere, som vælger Verdo Teles netlejepriser (tilsagnets punkt 2.3). 

216. Norlys har forpligtet sig til ikke unødigt at forhale processen med at give service providere ad-
gang til Verdo Teles fibernet. Det gælder i forhold til både kontraktforhandling og teknisk inte-
gration (tilsagnets punkt 2.4). 

217. Desuden har Norlys forpligtet sig til at dokumentere over for Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sen, at Norlys orienterer service providere om Verdo Teles netlejepriser, når Norlys indgår i 
forhandlinger med service providerne herom (tilsagnets punkt 4). Dokumentationen skal om-
fatte Norlys’ pristilbud til service providerne og service providernes svar herpå. 

218. Tilsagnet om at videreføre Verdo Teles engrosprismodel for H1-produkter gælder for en peri-
ode på tre år fra tidspunktet for Konkurrencerådets afgørelse (tilsagnets punkt 4). 

219. Norlys har forpligtet sig til ikke at diskriminere mellem service providerne, herunder egne og 
eksterne service providere (tilsagnets punkt 2.6). Denne forpligtelse er ikke tidsbegrænset.  

220. Norlys har i tilsagnene tilføjet en mulighed for, at Norlys kan overdrage Verdo Teles aktiver til 
et andet selskab i Norlys (tilsagnets punkt 2.5). Ifølge Norlys sikrer denne bestemmelse, at Nor-
lys kan organisere sine aktiviteter på den mest effektive og optimale måde. Udnyttes mulighe-
den for at overdrage Verdo Teles aktiviteter, skal dette ske under fuld overholdelse af de øvrige 
tilsagn. 

5.3.2 Markedstest af tilsagn 

221. Styrelsen har til brug for vurderingen af Norlys’ tilsagn gennemført en markedstest i den form 
hvori tilsagnene forelå den 3. maj 2022. Respondenterne er [xxx] service providere, som ifølge 
Verdo Tele, har vist interesse for at leje sig adgang til Verdo Teles fibernet. 

222. Respondenterne er blevet bedt om at forholde sig til, om Norlys’ tilsagn er tilstrækkelige til at 
sikre, at Norlys ikke, som følge af fusionen, vil kunne påvirke konkurrencen mellem service pro-
videre i Verdo Teles fibernet til fordel for Norlys’ egen service provider. Ingen af responden-
terne har sandsynliggjort, at tilsagnene ikke skulle være tilstrækkelige til at løse de fusionsspe-
cifikke betænkeligheder. 

223. Respondenterne er desuden blevet bedt om at angive: 
» deres kritiske kundemasse i Verdo Teles fibernet, 
» deres målsætning om antal kunder i Verdo Teles fibernet inden for de kommende 2-3 år og 
» deres faktiske netlejepriser hos andre netejere end Verdo Tele og udviklingen heri. 
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224. Endelig har respondenterne bl.a. angivet følgende konkrete bemærkninger: 

» Tilsagnets tidsubegrænsede forpligtelse til ikke at diskriminere mellem service providerne 
er ikke fuldt dækkende. 

» Gyldighedsperioden for videreførelsen af Verdo Teles prismodel bør være [xxx] år for at 
sikre service providernes mulighed for at stille en retvisende forretningsplan.  

» Videreførelsen af Verdo Teles kampagnepriser bør gælde i [xxx] måneder efter service pro-
videren er i drift i fibernettet.  

» For så vidt angår prisregulering af fibernetleje, er forbrugerprisindekset et sædvanligt in-
deks. En respondent anfører endvidere, at netejeren sædvanligvis kan regulere netlejen [xxx] 
svarende til egne omkostningerne og interesse i at matche markedspriserne både i opadgå-
ende og nedadgående retning. 

225. Respondenternes besvarelser inddrages i styrelsens vurdering af tilsagnet nedenfor. 

226. Parterne indsendte på denne baggrund reviderede tilsagn den 12. maj 2022 med det formål at 
imødekomme de væsentligste bemærkninger, som fremkom under markedstesten. 

5.3.3 Vurdering af tilsagn 

227. Det overordnede formål med tilsagnet er at sikre, at eksterne service providere på Verdo Teles 
fibernet ikke stilles ringere i konkurrencen om slutkunderne, sammenlignet med en situation 
uden fusionen, og at de eksterne service providere dermed fortsat har incitament til at træde 
ind på Verdo Teles fibernet.  

228. Norlys kan stille eksterne service providere ringere ved fx at diskriminere mellem egne og eks-
terne service providere på Verdo Teles fibernet til fordel for Norlys’ egne service providere. 
Norlys kan også stille service providerne ringere ved at hæve engrospriserne på adgang til 
Verdo Teles fibernet, og dermed gøre det vanskeligere for eksterne service providere rentabelt 
at træde ind på Verdo Teles fibernet og konkurrere om kunderne. 

229. Styrelsen bemærker indledningsvist, at forbrugerne i stadig højere grad stiller krav om valgfri-
hed i forhold til både tv- og bredbåndsprodukter. Styrelsen vurderer i forlængelse heraf også, 
at forbrugernes mulighed for at vælge mellem flere service providere kan blive et væsentligt 
konkurrenceparameter for netejerne. Dette vil i så fald kunne betyde, at netejerne på sigt vil 
kunne tiltrække flere detailkunder og dermed opnå højere engrosindtægter, hvis de har aftaler 
med flere service providere. Samtidig er der fortsat tale om et relativt ungt marked, og styrelsen 
vurderer at det er usikkert, i hvilket omfang en sådan udvikling og gensidig afhængighed mel-
lem service providere og netejer vil indfinde sig af egen drift, herunder særligt i fibernet, hvor 
netejeren samtidig er service provider, og hvor dette forhold kan have betydning for netejerens 
profitmaksimering. 

Norlys må ikke diskriminere mellem service providere 
230. For at sikre, at eksterne service providere gives samme muligheder for at konkurrere om kun-

derne i Verdo Teles fibernet, som Norlys’ egen service provider, har Norlys forpligtet sig til ikke 
at diskriminere service providerne i Verdo Teles fibernet til fordel for Norlys’ egen service pro-
vider. Denne forpligtelse er tidsubegrænset og er ikke begrænset til konkrete produkter eller 
ydelser. 

231. En respondent i styrelsens markedstest af tilsagnene har udtrykt bekymring for, at Norlys ville 
kunne omgå forpligtelsen, jf. afsnit 5.3.2. Norlys har i forlængelse heraf i det endelige tilsagn 
tilføjet, at forpligtelsen også gælder udøvelsen af margin squeeze. Hermed forpligter Norlys sig 
til ikke at hæve priserne betydeligt for alle service providere (inkl. Norlys’ egen service provi-
dere) for blot at flytte Norlys’ egen profit til engrosleddet. 
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Norlys skal videreføre Verdo Teles netlejepriser og kampagner 
232. Verdo Tele har været i forhandlinger med andre service providere om adgang til fibernettet, 

men forhandlingerne var ikke afsluttet, da aftalen om fusionen blev indgået og afventer nu en 
afklaring af ejerskabet af Verdo Tele. Norlys har afgivet tilsagn om at videreføre Verdo Teles 
engrospriser og kampagner i en periode efter fusionen.  

233. Eksterne service providere, der overvejer at blive aktive i Verdo Teles fibernet i forbindelse 
med åbningen af nettet, skal foretage en afvejning af muligheden for at opnå en given kritisk 
kundemasse sammenholdt med den omkostning, der er forbundet med at blive aktiv i fibernet-
tet.  

234. Norlys har allerede inden fusionen alle kundeforhold til detailkunderne på Verdo Teles fibernet. 
Eksterne service providere skal derfor overbevise de enkelte detailkunder om at skifte væk fra 
Norlys. Såfremt engrosprisen på adgang til Verdo Teles fibernet hæves og/eller de aftalte kam-
pagnepriser bortfalder efter fusionen, vil eksterne service providere alt andet lige være nødt til 
at sætte en højere detailpris for at undgå et økonomisk tab. Styrelsen bemærker i forlængelse 
heraf, at [xxx] har oplyst, at hvis Norlys’ nuværende priser implementeres i Verdo Teles fiber-
net, så forventer ”[xxx] ikke […] at kunne lægge specielt skarpt ud som service provider i Verdo 
Teles område.”145 [xxx] begrunder dette med, at de ikke vil kunne sætte konkurrencedygtige de-
tailpriser.146  

235. Styrelsen vurderer derfor samlet set, at det er sandsynligt, at et bortfald af Verdo Teles engros-
priser og kampagner kan medføre, at det vil være mere vanskeligt for service providerne at 
indtræde på Verdo Teles net og opbygge en rentabel kundemasse, sammenholdt med situatio-
nen uden fusionen.  

236. Styrelsen vurderer, at Verdo Teles netlejepriser er forhandlet på kommercielle vilkår forud for 
fusionens gennemførelse og for Verdo Teles vedkommende med det formål at maksimere pro-
fitten ved engrossalget. Det er således styrelsens vurdering, at Verdo Tele inden fusionen har 
haft incitament til og mulighed for at fastsætte sine netlejepriser så højt som muligt under hen-
syntagen til, at Verdo Teles priser også skulle være attraktive for de eksterne service providere. 
Verdo Tele formodes desuden ikke at have haft en særskilt interesse i, at give nogle eksterne 
service providere bedre vilkår og dermed stille dem bedre i konkurrencen om detailkunderne 
end andre.  

237. Det er derfor styrelsens vurdering, at Verdo Teles tilbudte netlejepriser, jf. Tabel 5.2, og Verdo 
Teles kampagnepriser, jf. punkt 212, afspejler de priser, som eksterne service providere kunne 
opnå i Verdo Teles fibernet før fusionen, og som dermed kan anses for at udgøre markedslejen 
i Verdo Teles fibernet.  

238. Endelig bemærker styrelsen, at Norlys med tilsagnets punkt 2.4 også har mulighed for at tilbyde 
service providerne andre prismodeller, og service providerne kan selv vælge, om de ønsker 
Verdo Teles netlejepriser eller en af de andre af Norlys tilbudte prismodeller. Styrelsen har i 
den sammenhæng lagt vægt på, at Norlys dermed ikke direkte eller indirekte kan forringe vær-
dien af H1-produkterne for service providere, der vælger Verdo Teles priser. Det ville fx kunne 
være sket ved, at Norlys opkrævede højere priser eller leverede ringere kvalitet på andre pro-
dukter eller ydelser. Derfor indeholder tilsagnets punkt 2.3 en forpligtelse til, at Norlys ikke 
forringer værdien af Verdo Teles H1-produkt i forhold til Norlys’ tilsvarende produkter. 

239. Tilsagnets punkt 2.4 sikrer endvidere Norlys en vis fleksibilitet i prissætningen, samt at service 
providere, der ønsker at træde ind på Verdo Teles fibernet, ikke er tvunget til at vælge Verdo 

__________________ 

145 Jf. Styrelsens referat af møde med [xxx]. 
146 Jf. Styrelsens referat af møde med [xxx]. 
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Teles netlejepriser, hvis de, fx grundet markedsudviklingen, viser sig at være mindre attraktive, 
end en af Norlys’ øvrige prismodeller.  

Mulighed for prisregulering 
240. Tilsagnets punkt 2.2 indeholder en bestemmelse om, at Norlys maksimalt må hæve Verdo Teles 

netlejepriser svarende til udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks.  

241. Norlys har i den forbindelse oplyst, at netlejepriserne normalt ikke prisreguleres, men at ne-
tejere i stedet ensidigt kan gennemføre prisstigninger med et varsel på [xxx].147 Selvom Verdo 
Tele ifølge deres aftaler med service providere inden fusionen ville have mulighed for ensidigt 
at hæve netlejepriserne med et varsel på [xxx], så er det styrelsens vurdering, at Norlys efter 
fusionen vil have større incitament til at udnytte en sådan bestemmelse til at hæve priserne til 
et niveau, hvor eksterne service providere ikke effektivt vil være i stand til at konkurrere med 
Norlys på detailmarkedet, jf. også punkt 194.  

242. Tilsagnets punkt 2.2 om prisregulering skal dermed sikre, at Norlys ikke omgår tilsagnet om at 
videreføre Verdo Teles netlejepriser ved at varsle prisstigninger umiddelbart efter fusionen for 
at afskærme eksterne service providere på detailmarkedet. 

243. Styrelsens markedstest har bekræftet, at forbrugerprisindekset er et sædvanligt prisregule-
ringsindeks for fibernetleje. [xxx]. En respondent anfører, at netejer sædvanligvis kan regulere 
netlejen én gang årligt svarende til egne omkostningerne og interesse i at matche markedspri-
serne både i opadgående og nedadgående retning, jf. afsnit 5.3.2.  

244. Det er styrelsens vurdering, at der set i lyset af, at markedet er relativt ungt, og at der er usik-
kerhed om udviklingen i markedet, bør gives Norlys en mulighed for at regulere Verdo Teles 
netlejepriser i et begrænset omfang. På baggrund af bemærkningerne i markedstesten finder 
styrelsen, at forbrugerprisindekset er et passende reguleringsindeks i den konkrete sag. Priser 
og reguleringen heraf, som Norlys har afgivet tilsagn om, er maksimalpriser, som altid vil kunne 
fraviges i nedadgående retning, ligesom ligeledes Norlys har mulighed for også at tilbyde ser-
vice providerne andre prismodeller, jf. punkt 239 ovenfor.  

245. Det er på baggrund af ovenstående styrelsens vurdering, at tilsagnet om ikke-diskrimination og 
videreførelse af Verdo Teles netleje- og kampagnepriser kan sikre, at eksterne service providere 
på Verdo Teles fibernet ikke stilles ringere i konkurrencen om slutkunderne, sammenlignet 
med en situation uden fusionen, og at de eksterne service providere dermed fortsat har incita-
ment til at træde ind på Verdo Teles fibernet. 

5.3.3.1 Varighed af tilsagnets tidsbegrænsede dele 

246. Norlys har som nævnt forpligtet sig til at videreføre Verdo Teles netlejepriser i en periode på 
tre år efter Konkurrencerådets afgørelse. Norlys har desuden forpligtet sig til at tilbyde Verdo 
Teles kampagnepriser frem til 31. december 2023. Respondenterne i markedstesten har bl.a. 
anført, at gyldighedsperioden for videreførelsen af Verdo Teles prismodel bør være [xxx], samt 
at kampagnepriserne bør videreføres i [xxx] efter, at service provideren er i drift i fibernettet, 
jf. afsnit 5.3.2. 

247. Styrelsen har foretaget en nærmere vurdering af, om det er sandsynligt, at varigheden af de 
tidsbegrænsede dele af tilsagnet er tilstrækkelig til at sikre en udvikling i markedet, som vil 
kunne imødegå styrelsens betænkeligheder ved fusionen.  

__________________ 

147 Jf. Styrelsens møde med Norlys den 7. april 2022 og parternes fusionsanmeldelse, bilag 21 og 22. 
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248. For så vidt angår varigheden af de tidsbegrænsede tilsagn har styrelsen undersøgt, hvorvidt det 
er sandsynligt, at eksterne service providere inden for de tre år (1) ville kunne blive aktive på 
Verdo Teles fibernet, og (2) opnå en tilstrækkelig kundebase til at være konkurrencedygtige på 
detailmarkedet i Verdo Teles fibernet. Herudover har styrelsen undersøgt, (3) hvorvidt en vi-
dereførelse af Verdo Teles kampagnepriser til 31. december 2023 er tilstrækkelig til at sikre 
tilsvarende opstartsvilkår i fusionsscenariet, sammenlignet med scenariet uden fusionen. 

(1) Eksterne service providere kan relativt hurtigt blive aktive i Verdo Teles fibernet 
249. Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger styrelsens vurdering, at eksterne service pro-

videre relativt hurtigt efter fusionen, kan blive aktive på Verdo Teles fibernet, og at tilsagnet 
bidrager til at sikre dette, jf. nedenfor. 

250. Verdo Tele har oplyst, at [xxx] har været i forhandlinger med Verdo Tele om adgang til Verdo 
Teles fibernet, og at yderligere [xxx] har tilkendegivet deres interesse. Dermed synes flere ser-
vice providere at være parate til at træde ind på Verdo Teles fibernet. 

251. Norlys har oplyst, at når fusionen er gennemført vil ”alle de udbydere, som har en service provi-
der-aftale med SE Fibernet bliver tilgængelige på Verdo Teles fibernet. Der vil således ikke skulle 
forhandles nogen nye service provider-aftaler, før de kan blive tilkoblet Verdo Teles fiberinfra-
struktur. Der vil heller ikke skulle ske nogen teknisk onboarding, da alle service providerne er on-
boardet op mod Norlys' som infrastrukturejer i OpenNet. […] Det er Norlys' forventning, at Verdo 
Teles fibernet vil kunne være integreret med Norlys' egen fiberinfrastruktur i OpenNet på [xxx] 
uger, og at alle service providerne herefter vil være aktive på Verdo Teles fibernet.”148  

252. [xxx] har over for styrelsen oplyst, at ”service providere muligvis vil kunne få hurtigere adgang 
til fibernettet i Verdo Teles område i fusionsscenariet. Dette fordi integration med Norlys vil foregå 
hurtigere end integration med Verdo Tele via OpenNet”149, og at integrationstiden i det tilfælde 
hvor fusionen ikke gennemføres kan afhænge af kompleksiteten af den givne service providers 
produkter. [xxx] ”[xxx] vil formentlig i en situation, hvor fusionen ikke gennemføres opleve en im-
plementeringstid på nogle få måneder […]”.150 [xxx].”151 Således har de service providere, som 
Verdo Tele har haft forhandlinger med, en forventning om relativt hurtigt at kunne komme i 
drift på Verdo Teles fibernet og muligvis hurtigere i tilfældet, hvor Norlys er netejer.  

253. Som nævnt er der endnu begrænsede erfaringer med effekterne af at åbne fibernettene, og Nor-
lys var blandt de første til at åbne deres fibernet for eksterne service providere. Norlys’ samlede 
fibernet er et resultat af fusionen mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a. i 2019, og omfatter hoved-
sageligt det tidligere SE’s fibernet og det tidligere Eniigs fibernet.152 Norlys har siden fusionen 
fortsat åbningen af det tidligere Eniigs fibernet for eksterne service providere og siden også 
åbnet det tidligere SE’s fibernet. Åbningen af de to fibernet var reguleret i det tilsagn, som Nor-
lys afgav til Konkurrencerådet i forbindelse med fusionen, dog under forskellige vilkår. 

254. Erfaringen fra SE/Eniig-fusionen understøtter, at eksterne service providere relativt hurtigt kan 
komme i drift på fibernettet via OpenNet. Oplysninger fra Norlys viser således, at det i gennem-
snit tager [xxx] måneder fra en service provider har indgået en aftale med Norlys til service 
provideren er i drift på fibernettet. Den service provider, der hurtigst er kommet i drift efter at 
have indgået aftale med Norlys er kommet i drift efter [xxx] måneder. Styrelsen bemærker, at 
efterhånden som der opbygges erfaringer med aftaleindgåelse og idriftsættelse, må det forven-
tes, at eksterne service providere kan komme hurtigere i drift i fibernettene. 

__________________ 

148 Jf. Parternes fusionsanmeldelse, side 93. 
149 Jf. Styrelsens referat af møde med [xxx]. 
150 Jf. Styrelsens referat af møde med [xxx]. 
151 Jf. [xxx]. 
152 Norlys har endvidere udrullet yderligere fiberinfrastruktur siden SE-Eniig-fusionen i 2019.  
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255. Styrelsen vurderer, at det baseret på tidligere erfaringer fremstår sandsynligt, at nye service 
providere kan komme i drift på Verdo Teles fibernet i løbet af [xxx] efter aftaleindgåelse. Ifølge 
Norlys kan service providere, som allerede er service providere i Norlys’ fibernet endvidere 
komme i drift på Verdo Teles fibernet allerede [xxx] uger efter, at fusionen er gennemført. Dette 
omfatter en lang række service providere, [xxx]. 

256. For at sikre, at Norlys ikke forhaler processen med at åbne Verdo Teles fibernet, har Norlys givet 
tilsagn om at give adgang til Verdo Teles fibernet i et sådant tempo, som rimeligt kan forventes, 
samt om ikke unødigt at forhale processen, jf. tilsagnets punkt 2.4.  

257. Det er på baggrund heraf styrelsens vurdering, at eksterne service providere relativt hurtigt 
efter fusionen, kan blive aktive på Verdo Teles fibernet (særligt i det omfang, at de allerede er 
integreret op mod OpenNet), og at tilsagnet bidrager til at sikre dette. 

(2) Eksterne service providere har mulighed for at få en tilstrækkelig kundemasse 
258. Det er på baggrund af erfaringer fra åbningen af Norlys’ øvrige fibernet, styrelsens umiddelbare 

vurdering, at der er en vis sandsynlighed for, at de eksterne service providere som minimum 
kan nå deres oplyste målsætning om antal kunder inden for [xxx] år, og at videreførelsen af 
Verdo Teles kampagnepriser bidrager positivt hertil, jf. nedenfor. 

259. Styrelsens markedstest viser, at de [xxx] service providere, der konkret har forhandlet med 
Verdo Tele om adgang til fibernettet, hver har oplyst at have en målsætning om at få ca. [xxx] 
pct. af kunderne i Verdo Teles fibernet inden for en periode på [xxx] år. Service providerne har 
desuden oplyst, at deres kritiske kundemasse er ca. [xxx] pct. af kunderne for på sigt at forblive 
i drift i Verdo Teles fibernet. 

260. Norlys har, som nævnt, været blandt de første til at åbne deres fibernet, og selvom erfaringerne 
herfra fortsat er begrænsede, har styrelsen taget udgangspunkt i Norlys’ situation for at belyse 
åbningens betydning for kundedynamikken.  

261. Norlys har oplyst, hvor stor en andel af detailkunderne i Norlys’ eksisterende fibernet, som har 
valgt en anden service provider end Stofa, i henholdsvis det tidligere SE- og det tidligere Eniig-
fibernet.  

262. Åbningen af det tidligere SE’s fibernet minder om situationen i den aktuelle fusion, idet Stofa 
her var eneste service provider forud for åbningen, og idet eksterne service providere skulle 
tage kunderne fra Stofa én ad gangen. I det tidligere SE’s fibernet var den første eksterne service 
provider i drift i [xxx] og i [xxx] var i alt [xxx] eksterne service providere i drift i nettet. I dag, 
halvandet år senere, har ca. [xxx] pct. af detailkunderne i det tidligere SE’s fibernet en anden 
service provider end Stofa.  

263. Forud for åbningen af det tidligere Eniigs fibernet, var Waoo, via Eniig, den eneste service pro-
vider i fibernettet. Eniigs fibernet blev åbnet for tredjeparter før SE’s fibernet, og derfor kan 
erfaringen fra Eniigs fibernet bidrage til at illustrere kundedynamikken over en lidt længere 
periode. Situationen omkring åbningen af det tidligere Eniigs fibernet adskiller sig dog fra åb-
ningen af andre fibernet, da Konkurrencerådet i forbindelse med SE/Eniig-fusionen pålagde 
Norlys at udsende et brev til detailkunderne i Eniigs fibernet, hvor kunderne omkring årsskiftet 
2020/2021 blev bedt om at tage stilling til deres fremadrettede service provider.  

264. I Eniigs fibernet valgte ca. [xxx] pct. af detailkunderne en anden service provider end Stofa i 
forlængelse af, at kunderne konkret blev bedt om at tage stilling. I marts 2022, ca. ét år senere, 
har yderligere [xxx] pct. af detailkunderne valgt en anden service provider end Stofa. Udviklin-
gen over det seneste år kan indikere, at kunderne i et vist omfang løbende skifter service pro-
vider, og at kunder, der skifter, overvejende vælger en ekstern service provider. Således synes 
de eksterne service providere at have været i stand til at øge deres kundemasse i Norlys’ fiber-
net. 
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265. Norlys videreførelse af Verdo Teles kampagnepriser i en kortere periode forventes at under-
støtte kundeskift over mod eksterne service providere. Det skyldes, at kampagnepriserne giver 
service providerne bedre muligheder for at tilbyde favorable introduktionstilbud til detailkun-
derne på Verdo Teles fibernet, hvilket må formodes at bidrage til, at service providerne kan 
tiltrække flere kunde i en periode efter, at de er kommet i drift på Verdo Teles fibernet. 

266. På baggrund af erfaringerne fra åbningen af Norlys’ øvrige fibernet, er det styrelsens umiddel-
bare vurdering, at der er en vis sandsynlighed for, at de eksterne service providere [xxx] inden 
for Gyldighedsperioden på tre år, og at videreførelsen af kampagnepriserne i en kortere periode 
bidrager positivt hertil.  

(3) Videreførelse af kampagnepriser til 31. december 2023 sikrer tilsvarende opstartsvilkår 
267. Norlys har med tilsagnets punkt 2.1 tilbudt at videreføre Verdo Teles kampagnepriser frem til 

den 31. december 2023. [xxx] har i sit svar på markedstesten anført, at der er behov for at for-
længe denne periode, så kampagnepriserne gælder 24 måneder efter, at service provideren 
kommer i drift i Verdo Teles fibernet, jf. afsnit 5.3.2. 

268. Styrelsen vurderer, at Norlys’ videreførelse af Verdo Teles kampagnepriser frem til den 31. de-
cember 2023 kan anses for at være tilstrækkelig i forhold til at sikre, at eksterne service provi-
dere har tilsvarende opstartsvilkår, sammenlignet med en situation uden fusionen, jf. nedenfor. 

269. [xxx] oplyser at datoen den 31. december 2023 oprindeligt blev fastsat i aftaleudkastet mellem 
[xxx] og Verdo Tele, men ”eftersom fusionsanmeldelsen har forsinket [xxx]s mulighed for at lan-
cere i Verdos net, så bør kampagnevilkårene fastsættes til at gælde i 24 måneder fra [xxx] reelt vil 
få adgang til at lancere. Uden fusionsanmeldelsen ville [xxx] forventeligt have lanceret primo Q1 
2022, mens det nu er uklart hvornår lancering muliggøres.”153 

270. Norlys har hertil bemærket, at fusionen ikke ændrer på, hvornår nye service providere vil 
kunne være i drift på Verdo Teles fibernet, og at eksterne service providere får lavere opstarts-
omkostninger i fusionsscenariet. 

271. Norlys har oplyst, at såfremt fusionen ikke gennemføres vil processen omkring idriftsættelse af 
service providere på Verdo Teles fibernet tage betydeligt længere tid, end hvis fusionen gen-
nemføres. Det skyldes dels, at Verdo Teles nuværende systemer endnu ikke er teknisk klargjort 
til en åbning af fibernettet, dels at det er uvist, hvornår OpenNet ville kunne facilitere åbningen, 
da OpenNet aktuelt har ventetid som følge af stor efterspørgsel.154 Det er derfor ”[xxx]”155 

272. Efter fusionen vil integrationen af nye service providere på Verdo Teles fibernet, ifølge Norlys, 
tage [xxx] uger, såfremt service provideren allerede har en aftale med Norlys vedrørende Nor-
lys’ nuværende fibernet, jf. punkt 251. Det gælder for alle [xxx] service providere, der har vist 
interesse for at få adgang til Verdo Teles fibernet. 

273. Det er på baggrund af Norlys’ oplysninger styrelsens vurdering, at selvom fusionen har betydet, 
at forhandlingerne om adgang til Verdo Teles fibernet har været sat i bero, så ændrer fusionen 
ikke mærkbart på, hvornår nye service providere vil kunne være i drift på Verdo Teles fibernet.  

274. [xxx]  har da også oplyst, at ” [xxx]” 156 

__________________ 

153 [xxx]s svar på styrelsens markedstest af Norlys’ tilsagn. 
154 Jf. Norlys’ mail til styrelsen af 12. maj 2022. 
155 Jf. Norlys’ mail til styrelsen af 12. maj 2022. 
156 Jf. [xxx]. 



SIDE 49 5.  VURDERINGEN  

 

 

275. Norlys har endvidere oplyst, at service providere, der allerede har en aftale med Norlys før fu-
sionen vil spare omkostninger til såkaldt Point of Interconnection (”POI”)157 på Verdo Teles fi-
bernet, da service providerne, som følge af fusionen, kan benytte den opkobling, de allerede har 
til Norlys’ fibernet.  

276. I forlængelse heraf bemærker styrelsen, at selv hvis fusionen indebærer, at nye service provi-
dere på Verdo Teles fibernet opnår Verdo Teles kampagnepriser i en marginalt kortere periode 
end uden fusionen, så vil de lavere integrationsomkostninger sandsynligvis kunne imødegå 
dette forhold. 

277. På den baggrund vurderer styrelsen, at Norlys’ videreførelse af Verdo Teles kampagnepriser 
frem til den 31. december 2023 kan anses for at være tilstrækkelig i forhold til at sikre, at eks-
terne service providere har tilsvarende opstartsvilkår, sammenlignet med en situation uden fu-
sionen. 

5.3.3.2 Konklusion – varighed af tilsagnets tidsbegrænsede dele 

278. Styrelsen vurderer på den baggrund, at varigheden af Norlys’ tilsagn om at videreføre henholds-
vis Verdo Teles netlejepriser og Verdo Teles kampagner i denne sag kan anses for at være til-
strækkelig til at understøtte, at eksterne service providere ikke stilles dårligere ift. at blive ak-
tive på Verdo Teles fibernet og opnå en vis kundemasse, sammenlignet med en situation uden 
fusionen. 

5.3.4 Konklusion – vurdering af tilsagn 

279. På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at tilsag-
nene sikrer, at eksterne service providere på Verdo Teles fibernet ikke stilles ringere i konkur-
rencen om slutkunderne, sammenlignet med en situation uden fusionen, og at de eksterne ser-
vice providere dermed fortsat vil ønske at træde ind på Verdo Teles fibernet. Styrelsen vurderer 
således, at tilsagnene eliminerer de konkurrencemæssige betænkeligheder, der umiddelbart 
vurderes at opstå ved den planlagte fusion på markedet for engrossalg af internet access via 
fiber- og kabel-tv-net i Verdo Teles footprint.  

280. Styrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at den tidsubegrænsede del af tilsagnet, betyder at 
Norlys ikke må diskriminere mellem eksterne service providere og Norlys’ egne service provi-
dere på Verdo Teles net. Hertil kommer, at Norlys’ tilsagn om at videreføre henholdsvis Verdo 
Teles netlejepriser i tre år og Verdo Teles kampagnepriser frem til 31. december 2023 under-
støtter, at eksterne service providere ikke stilles dårligere ift. at blive aktive på Verdo Teles fi-
bernet og opnå en vis kundemasse, sammenlignet med en situation uden fusionen. 

__________________ 

157 POI er sammenkoblingen mellem et backbonenet og et accessnet, hvor service provideren betaler for overførslen af 
data mellem de to net. 



SIDE 50 KONKLUSION  

 

 

6. Konklusion  

281. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at parterne har afgivet tilsagn, som imø-
dekommer de skadelige virkninger af den anmeldte fusion. På den baggrund er det styrelsens 
vurdering, at den anmeldte fusion skal godkendes ved, at de af parterne afgivne tilsagn samtidig 
gøres til vilkår for fusionens godkendelse, jf. konkurrencelovens § 12 e, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 1, jf. 
stk. 2, 1. punkt. 

282. Konkurrencerådet træffer derfor følgende afgørelse:  

283. Det meddeles fusionsparterne, at Norlys Tele Service A/S’ erhvervelse af Verdo Tele A/S god-
kendes med de af parterne afgivne tilsagn, der samtidig gøres til vilkår for fusionens godken-
delse, jf. konkurrencelovens § 12 e, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. punkt. 
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7. Bilag  

7.1 Vurderingskriterier  

284. De danske regler om fusionskontrol fremgår af konkurrencelovens kapitel 4. Det følger heraf, 
at alle fusioner, der opfylder omsætningsgrænserne i § 12, stk. 1, eller henvises fra Europa-
Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, skal anmeldes 
til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og godkendes af Konkurrencerådet forinden de må gen-
nemføres, jf. § 12 c, stk. 5. 

285. Fusionskontrollen består i en undersøgelse af, om fusionen vil hæmme den effektive konkur-
rence betydeligt, jf. SIEC-testen158, som blev indført med ændringen af konkurrenceloven i 2004 
med virkning fra 1. februar 2005. Vurderingskriteriet fremgår af konkurrencelovens § 12 c, stk. 
2, der har følgende ordlyd: 

”En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af 
skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der 
hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styr-
kelsen af en dominerende stilling, skal forbydes.” 

286. Det betyder, at vurderingskriteriet, dvs. om fusionen hæmmer eller ikke hæmmer den effektive 
konkurrence betydeligt, er ens for sager, hvor fusionen henholdsvis godkendes eller forbydes. 

287. Konkurrencerådet har tidligere slået fast, at konkurrencemyndigheden skal fremlægge de for-
nødne data m.v., der kan begrunde, at myndigheden træffer den pågældende afgørelse. En fu-
sion kan således ikke godkendes blot ud fra en betragtning om, at man ikke har data, der kan 
begrunde et forbud. En godkendelse forudsætter, at der er fremlagt fornødne faktuelle data 
m.v., der kan underbygge afgørelsen.159 

288. Retten i Første Instans og EF-Domstolen har ved flere lejligheder udtalt sig om beviskrav i fusi-
onssager. Bl.a. har Generaladvokaten i Bertelsmann/Sony udtalt, at kravene til det bevis, der 
skal føres i fusionssager, hvor der nedlægges forbud, ikke kan antages at være højere end kra-
vene til det bevis, der skal føres i en sag, hvor fusionen godkendes: ”The requirement for ‘con-
vincing’ evidence must not be misunderstood as placing the bar higher in relation to prohibition 
decisions than in relation to clearance decisions. As the Court made clear in Tetra Laval, the re-
quirement for ‘convincing’ evidence ‘by no means added a condition relating to the requisite stand-
ard of proof but merely drew attention to the essential function of evidence, which is to establish 
convincingly the merits of an argument or … of a decision’.”.160 161 

289. Retten i Første Instans har endvidere udtalt, at konkurrencemyndigheden ved sin vurdering af 
fusionens virkninger ikke kan tage udgangspunkt i en generel formodning for, at en fusion ikke 

__________________ 

158 SIEC er en forkortelse for Significant Impediment of Effective Competition. 
159 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008, Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen¸ punkt 769. 
160 Jf. Opinion of advocate general Kokott af 13. december 2007 i sag C-413/06 P, Bertelsmann/Sony,præmis 216. 
161 Til trods for, at EF-Domstolen ophævede Rettens dom, var det ikke bestridt af parterne, at beviskravene er de 

samme i en sag om godkendelse af en fusion som ved et forbud, jf. EF-Domstolens dom af 10. juli 2008 i sag C-413/06 
P, Bertelsmann AG og Sony Corporation of America mod Independent Music Publishers and Labels Association (Impala), 
præmis 45, 48 og 51. 
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hæmmer den effektive konkurrence og derfor skal godkendes: ”Endvidere kan der af forordning 
nr. 4064/89 ikke udledes nogen formodning for en anmeldt fusions forenelighed eller uforenelig-
hed med fællesmarkedet. Det fremgår ikke, at Kommissionen skal hælde i retning af en godken-
delse af en fusion, der henhører under dens kompetenceområde, såfremt der er tvivl, men derimod, 
at Kommissionen altid skal træffe en utvetydig afgørelse i den ene eller den anden retning.”.162 

290. Vurderingen af fusionens effekt foretages ud fra de vurderingskriterier, som fremgår af de dan-
ske regler om fusionskontrol, samt Kommissionens meddelelser og fællesskabspraksis, der er 
vejledende ved styrelsens vurderinger.163 

291. Det følger af Kommissionens retningslinjer for vurderingen af horisontale og ikke-horisontale 
fusioner, at: ”Når Kommissionen vurderer en fusions konkurrencemæssige virkninger, sammenlig-
ner den de konkurrenceforhold, som den anmeldte fusion ville medføre, med de forhold, der ville 
gøre sig gældende, hvis fusionen ikke gennemføres.”164 I overensstemmelse hermed skal Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen ved vurderingen af, om en fusion hæmmer den effektive konkur-
rence betydeligt, foretage en undersøgelse, som består i dels en analyse af det kontrafaktiske 
scenarie, dels en analyse af hvorledes konkurrencen fremtidigt må forventes at ville se ud efter 
gennemførelsen af fusionen. 

292. Retten i Første Instans har udtalt, at vurderingen af en fusions virkninger indebærer, at der skal 
foretages en ”en analyse af den forventede situation på det pågældende marked”, der ”forudsætter 
[…] en omhyggelig undersøgelse, bl.a. af omstændigheder, som i den konkrete situation findes re-
levante med henblik på vurderingen af fusionens virkninger på konkurrencevilkårene på referen-
cemarkedet”.165 

293. Udover skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling kan en fusion også føre til ensidige 
virkninger, uden at der foreligger dominans, eller en situation, hvor fusionsparterne sammen 
med andre aktører kan hæmme konkurrencen på markedet via koordineret adfærd. 

7.1.1 Det kontrafaktiske scenarie  

294. I den kontrafaktiske analyse skal det vurderes, hvordan konkurrencesituationen forventes at 
være på markedet uden fusionen sammenlignet med, hvordan konkurrencesituationen forven-
tes at være med fusionens gennemførelse. Hvis det vurderes, at konkurrencesituationen på 
markedet med fusionens gennemførelse ikke hæmmes betydeligt sammenlignet med en situa-
tion uden fusionen, skal fusionen godkendes. 

295. Når en kontrafaktisk analyse foretages, er det i de fleste tilfælde mest relevant at sammenligne 
med de eksisterende konkurrenceforhold på fusionstidspunktet ved vurderingen af fusionens 
virkninger. Under visse omstændigheder kan der dog tages hensyn til de forventede fremtidige 
ændringer på markedet, som i rimelig grad kan forudsiges. Når det skal vurderes, hvad der er 
en relevant sammenligning, kan der især tages hensyn til den sandsynlige virksomhedstilgang 
eller -afgang, hvis fusionen ikke gennemføres.166 

296. Kommissionen har Bl.a. i afgørelsen vedrørende EDF/Segebel anført, at: 

__________________ 

162 Jf. Retten i Første Instans’ dom af 14. december 2005 i sag T-210/01, General Electric, præmis 61. 
163 Jf. FT 2004-05, Tillæg A, s. 1647, v.sp.  
164 Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 9 og for ikke-horisontale fusioner, punkt 20. 
165 Jf. Retten i Første Instans’ dom af 3. april 2003 i sag T-342/00, Petrolessence SA, præmis 102. 
166 Kommissionens retningslinjer af 5. februar 2004 for vurderingen af horisontale fusioner efter Rådets forordning om 

kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03), punkt 9 (”Kommissionens retningslinjer for ho-
risontale fusioner”). 
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”The assessment of the potential horizontal unilateral effects of the proposed transac-
tion requires a comparison with a counterfactual which describes the most likely mar-
ket outcome(s) in the absence of the proposed transaction.”167 

297. Som det fremgår ovenfor, skal vurderingen af det kontrafaktiske scenarie fastlægges ud fra den 
forventede konkurrencesituation, hvis parterne ikke havde indgået aftale om at fusionere. ”At 
fusionere” skal i den sammenhæng forstås som den transaktion, der gennemfører den sammen-
lægning af aktiviteter, parterne har aftalt. Dette scenarie holdes herefter op mod den forventede 
konkurrencesituation på markedet med fusionen. 

298. Når det er relevant at vurdere en fusions virkninger i forhold til et andet kontrafaktisk scenarie 
end status quo, vil styrelsen tage udgangspunkt i det mest sandsynlige, relevante kontrafaktiske 
scenarie. Hvis der kan opstilles mere end ét sandsynligt, relevant scenarie for, hvordan konkur-
rencesituationen ville være uden fusionen, skal det mest sandsynlige scenarie lægges til 
grund.168 

7.1.2 Den tidsmæssige ramme for vurdering af fusionen 

299. Det følger af Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, at når Kom-
missionen skal vurdere en fusions konkurrencemæssige virkninger, sammenligner den som ud-
gangspunkt de konkurrenceforhold som den anmeldte fusion ville medføre, med de forhold, der 
ville gøre sig gældende, hvis fusionen ikke gennemførtes. ”I de fleste tilfælde er det mest relevant 
at sammenligne med de eksisterende konkurrenceforhold på fusionstidspunktet, når man skal vur-
dere en fusions virkninger.”169 [styrelsens fremhævning] 

300. Under visse omstændigheder kan Kommissionen eller myndigheden dog tage hensyn til forven-
tede fremtidige ændringer på markedet, som i rimelig grad kan forudsiges. Dette følger af Kom-
missionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, hvor det fremgår: ”Under visse 
omstændigheder kan Kommissionen dog tage hensyn til de forventede fremtidige ændringer på 
markedet, som i rimelig grad kan forudsiges.”.170 [styrelsens fremhævning] 

301. Retten har fastslået, at Kommissionens bedømmelse af en fusions forenelighed med fællesmar-
kedet udelukkende skal foretages ”på grundlag af de faktiske og retlige omstændigheder, der fo-
religger på tidspunktet for anmeldelsen af fusionen, og ikke på grundlag af hypotetiske forhold, 
hvis økonomiske rækkevidde ikke kan vurderes på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes”.171 
[styrelsens fremhævning] 

302. I Kommissionens sag Procter & Gamble, undersøgte Kommissionen, om udviklingsperspekti-
verne for det geografiske marked for hygiejnebind indebar, at markedet skulle afgrænses til 
Vesteuropa (frem for et nationalt marked). I sin begrundelse for, at et fællesmarked heller ikke 
var noget, der vil blive en realitet inden for en overskuelig fremtid (i sagen tre år), lagde Kom-
missionen bl.a. vægt på, at der var tale om et følsomt marked præget af stor mærke-loyalitet, og 

__________________ 

167 Jf. Kommissionens afgørelse af 12. november 2009 i sag COMP/M.5549, EDF/Segebel, punkt 66. 
168 Jf. Kommissionens afgørelse af 30. marts 2012 i Sag COMP/M.6447, IAG/bmi, punkt 133, hvor Kommissionen indled-

ningsvist vurderede, at den eksisterende markedssituation ikke ville kunne opretholdes, og derefter vurderede, hvad 
det mest sandsynligt scenarie ville være uden fusionen. 

169 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 9, samt Kommissionens retningslinjer for ikke-hori-
sontale fusioner, punkt 20.  

170 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 9 samt Kommissionens retningslinjer for ikke-hori-
sontale fusioner, punkt 20. 

171 Jf. Retten i Første Instans’ kendelse i sag T-2/93, Air France, pr. 70. Sagen omhandler dog jurisdiktionsspørgsmål, 
men formuleres i generelle vendinger og som Retten senere hen henviser til. 
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at udbyderne derfor ikke straks kunne gå over til at sælge europæiske mærker uden at tabe 
markedsandele.172  

303. Kommissionen konkluderer derefter:  

”The timescale for a possible Europeanization of the market exceeds the relevant per-
spective to be established by the Commission under the Merger Regulation and the as-
sumption that markets will indeed become European at the end of this period must be 
regarded in the light of the evidence as by no means certain. The fact that, in the longer 
term, the sanitary towel market may, in fact, become European cannot therefore be 
taken into account at present.”173 [styrelsens fremhævning] 

304. Udgangspunktet er, at Kommissionen – og derved også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – 
vurderer virkningerne ud fra de eksisterende konkurrenceforhold på fusionstidspunktet. Kon-
kurrencemyndigheden har alene pligt til at tage hensyn til forventede fremtidige ændringer, 
såfremt ændringerne i rimelig grad kan forudsiges. Det gælder eksempelvis også fremtidige æn-
dringer, som vil kunne føre til en anden – fx en bredere – afgrænsning af det relevante marked. 
Under alle omstændigheder gælder der umiddelbart et vidt skøn for konkurrencemyndigheden 
i forhold til at lægge sig fast på den tidsmæssige ramme, som en fusion skal vurderes i lyset af. 

305. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan altså alene tage hensyn til fremtidige ændringer, hvis 
disse med rimelig grad kan forudsiges. Det følger således af Air France-dommen, som citeret i 
punkt 301 ovenfor, at Kommissionens bedømmelse af fusioner skal foretages på grundlag af 
faktiske og retlige omstændigheder, og ikke på grundlag af hypotetiske forhold, hvis række-
vidde ikke kan vurderes på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. Det vil sige, at der ikke må 
være tale om usikre eller hypotetiske forhold, herunder en tendens til, at udviklingen går i en 
vis retning. Endvidere skal der være en vis sikkerhed for, hvorledes udviklingen vil ske, samt at 
der er tale om faktiske og retlige omstændigheder, hvor den økonomiske rækkevidde kan vur-
deres. 

7.2 Vertikale forbindelser  

306. Fusioner med vertikale forbindelser kan hæmme den effektive konkurrence betydeligt gennem 
ensidige og/eller koordinerede virkninger. 

307. De konkurrenceskadelige virkninger kan bl.a. skyldes afskærmning. Med afskærmning menes, 
at konkurrenter hindres adgang til leverancer eller markeder. Afskærmning kan være proble-
matisk, selvom konkurrenterne ikke tvinges helt ud af markedet. Det er tilstrækkeligt, at de 
kommer i en situation, hvor de kan konkurrere mindre effektivt. Udgangspunktet for vurderin-
gen af, hvorvidt en afskærmning kan siges at være problematisk, er, om fusionsparterne – eller 
øvrige konkurrenter – som følge af afskærmningen får mulighed for at hæve priserne over for 
forbrugerne. 

308. Når en vertikal fusion medfører afskærmning, kan den medføre et fald i antallet af effektive 
konkurrenter på såvel upstream- som downstreammarkedet, hvilket normalt gør det lettere for 
de resterende virksomheder at koordinere deres adfærd. 

309. Ved vertikale fusioner (ligesom ved horisontale fusioner) giver markedsandele og koncentrati-
onsgraden beregnet ved HHI et nyttigt første fingerpeg om både fusionsparternes og deres kon-
kurrenters markedsstyrke og konkurrencemæssige betydning. 

__________________ 

172 Jf. Kommissionens beslutning af 21. juni 1994 i sag IV/M.430, Procter & Gamble¸ punkt 104. 
173 Jf. Kommissionens beslutning af 21. juni 1994 i sag IV/M.430, Procter & Gamble¸ punkt 104. 
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7.2.1 Markedsandele og HHI  

310. Markedsandelene og HHI bruges bl.a. til at vurdere, om den fusionerede virksomhed opnår en 
betydelig markedsstyrke (hvilket ikke nødvendigvis betyder dominans) på mindst ét af de be-
rørte markeder. 

311. Det følger af Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, at det er usandsynligt 
at en vertikal fusion vil give anledning til konkurrencemæssige problemer, hvis (i) den fusione-
rede virksomheds markedsandele er under 30 pct. på de berørte markeder, og (ii) HHI efter 
fusionen er under 2000.174 

312. Hvis begge betingelser er opfyldt, fremgår det endvidere, at Kommissionen i praksis ikke vil 
foretage en indgående undersøgelse af sådanne fusioner, medmindre der gør sig særlige forhold 
gældende, fx at et eller flere af følgende forhold er til stede: 

a) en af de fusionerede parter vil sandsynligvis ekspandere betydeligt i den nærmeste 
fremtid, 

b) der er væsentlige krydsejerskab eller krydslederskab mellem aktørerne på markedet,  

c) en af fusionsparterne er en virksomhed, som højst sandsynligt vil ødelægge den koor-
dinerede adfærd, 

d) der er tegn på tidligere eller eksisterende koordinering i praksis, som letter koordine-
ring, på markedet efter fusionen.175 

313. Markedsandele og HHI anvendes som et første tegn på, at der ikke er tale om konkurrencemæs-
sige problemer, men det indebærer ikke nogen retlig formodning.176 

7.2.2 Ensidige virkninger  

314. Med hensyn til ensidige virkninger i fusioner med vertikale forbindelser kan der være tale om 
to former for afskærmning. For det første kan der opstå inputafskærmning, hvilket vil sige, at 
downstream-konkurrenter får begrænset adgangen til vigtige leverancer. For det andet kan der 
opstå kundeafskærmning, hvis fusionen medfører, at upstream-konkurrenter får begrænset ad-
gangen til et tilstrækkeligt kundegrundlag. Derudover kan den fusionerede enhed få adgang til 
kommercielt følsomme oplysninger om konkurrenternes upstream- eller downstream-aktivite-
ter. 

7.2.2.1 Inputafskærmning  

315. Inputafskærmning kan opstå, hvis den fusionerede virksomhed får mulighed for at begrænse 
adgangen til sine inputprodukter og dermed gøre det vanskeligt for downstream-konkurrenter 
at opnå adgang til de pågældende produkter til samme priser og på samme vilkår som før fusi-
onen (og dermed øge deres omkostninger). 

__________________ 

174 Jf. Kommissionens retningslinjer af 18. oktober 2008 for vurderingen af ikke-horisontale fusioner efter Rådets for-
ordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 265/07), punkt 25 (”Kommissionens ret-
ningslinjer for ikke-horisontale fusioner”).  

175 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 26. 
176 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 27. 
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316. Der er tre forhold, der skal undersøges i forbindelse med vurderingen af, om en konkurrence-
skadelig inputafskærmning er sandsynlig: 

(i) om den fusionerede virksomhed har mulighed for at afskærme adgangen til input, 

(ii) om den fusionerede enhed vil have incitament til det og 

(iii) om det vil skade konkurrencen downstream betydeligt.177 

317. I praksis undersøges faktorerne ofte sammen, fordi de er nært forbundne. Nedenfor foretages 
en nærmere gennemgang af betingelserne, som er beskrevet i Kommissionens retningslinjer for 
ikke-horisontale fusioner. 

(i) Mulighed for at afskærme adgangen til input 
318. Inputafskærmning kan kun medføre konkurrenceskadelige problemer, hvis den vedrører et vig-

tigt input for downstream-konkurrenterne. Derudover er det også nødvendigt, at den fusione-
rede virksomhed har en betydelig markedsstyrke på upstream-markedet, for at inputafskærm-
ning kan skabe konkurrencemæssige problemer. 

319. Den fusionerede virksomhed vil kun have mulighed for inputafskærmning, hvis den ved at be-
grænse adgangen til sine upstreamprodukter kan påvirke det samlede udbud af produktet ne-
gativt med hensyn til pris eller kvalitet. Dette kan være tilfældet, hvis de øvrige upstreamudby-
dere er mindre effektive, udbyder produkter af ringere kvalitet, eller er ude af stand til at øge 
produktionen, fx på grund af kapacitetsbegrænsninger. 

320. Hvis konkurrencen på upstream-markedet er oligopolistisk, vil den fusionerede virksomheds 
beslutning om at begrænse adgangen til sit input mindske konkurrencepresset på de øvrige ud-
bydere upstream, som hermed vil kunne hæve deres priser over for downstream-aktører, der 
ikke er vertikalt integrerede. Denne stigning i udeforstående virksomheders markedsstyrke vil 
være større, jo mindre produktdifferentieringen og jo større koncentrationsgraden er.178 

(ii) Incitament til at afskærme adgangen til input 
321. Incitamentet til inputafskærmning afhænger af, om afskærmningen vil være rentabel. Rentabi-

liteten afhænger af afvejningen mellem den fortjeneste, der går tabt upstream som følge af en 
lavere afsætning af input til downstream-konkurrenter, og den øgede fortjeneste på kortere el-
ler længere sigt ved øget salg downstream (eller eventuelt muligheden for at hæve priserne). Jo 
lavere upstream-avancerne er (det vil sige mindre tab som følge af begrænsningen i input-af-
sætningen), og jo større downstream-avancerne er (det vil sige højere fortjeneste ved en for-
øgelse af markedsandelen downstream på bekostning af de konkurrenter, der udsættes for af-
skærmning), jo større vil incitamentet til afskærmning være.179 

322. Incitamentet til inputafskærmning afhænger derudover også af, hvor sandsynligt det er, at ef-
terspørgslen ledes væk fra de afskærmede downstream-konkurrenter og over til den fusione-
rede virksomhed. Denne andel vil normalt være højere, jo større substitutionsmuligheder der 
er mellem den fusionerede virksomheds og de pågældende konkurrenters produkter.180 

__________________ 

177 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 32. 
178 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 38. 
179 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 40-41. 
180 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 42. 
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(iii) Den sandsynlige virkning for den effektive konkurrence 
323. I det følgende gennemgås en række scenarier og faktorer, der i praksis kan indebære, at fusio-

ner, hvorved adgangen til inputmarkedet afskærmes, hæmmer den effektive konkurrence be-
tydeligt.181 

324. Normalt skal de virksomheder, der udsættes for afskærmning, spille en tilstrækkelig vigtig rolle 
på downstream-markedet, for at der kan ske betydelig skade på den effektive konkurrence. En 
virksomhed med en forholdsvis lille markedsandel i forhold til andre aktører kan på trods heraf 
spille en vigtig rolle i konkurrencen, fx hvis den er en særligt aggressiv konkurrent. 

325. Den effektive konkurrence kan også hæmmes betydeligt gennem adgangsbarrierer. En vertikal 
fusion kan afskærme potentielle konkurrenter på downstream-markedet, hvis den fusionerede 
virksomhed sandsynligvis ikke vil forsyne potentielle aktører på downstream-markedet eller 
kun vil gøre dette på ringere vilkår, end det ville være tilfældet uden fusionen. Alene sandsyn-
ligheden for, at den fusionerede virksomhed vil gennemføre en afskærmningsstrategi efter fu-
sionen, kan virke afskrækkende på potentielle markedsdeltagere. Den effektive konkurrence på 
downstream-markedet kan hæmmes betydeligt gennem adgangsbarrierer, især hvis inputaf-
skærmning vil betyde, at sådanne potentielle konkurrenter bliver nødt til at komme ind på både 
downstream- og upstream-markedet for at kunne konkurrere effektivt på de enkelte markeder. 

326. Inputafskærmning vil have størst virkning, hvis det berørte input udgør en betydelig andel af 
downstream-konkurrenternes omkostninger, eller hvis det berørte input er en afgørende kom-
ponent i downstream-produktet. 

327. Virkningen for konkurrencen på downstream-markedet skal også vurderes på grundlag af fak-
torer, der vil kunne opveje denne virkning, fx køberstyrke eller sandsynligheden for, at tilgang 
af nye virksomheder på upstream-markedet vil opretholde den effektive konkurrence. 

7.2.2.2 Kundeafskærmning  

328. Kundeafskærmning kan forekomme, når en udbyder upstream fusionerer med en stor kunde 
på downstream-markedet. Dette kan give den fusionerede virksomhed mulighed for at hindre 
konkurrenterne på upstream-markedet i at få adgang til et tilstrækkeligt kundegrundlag og der-
med mindske deres evne eller incitament til at konkurrere. 

329. Ved vurderingen af om en konkurrenceskadelig kundeafskærmning er sandsynlig, skal det un-
dersøges: 

(i) om den fusionerede virksomhed har mulighed for at afskærme adgangen til down-
stream-markederne, 

(ii) om den ville have incitament til at afskærme downstream-markederne og 

(iii) om det ville skade kunderne på downstream-markedet betydeligt. 

330. Nedenfor foretages en nærmere gennemgang af betingelserne, som er beskrevet i Kommissio-
nens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner.182 

(i) Mulighed for at afskærme adgangen til downstream-markederne 
331. Kundeafskærmning kan fx forekomme, hvis den fusionerede virksomhed beslutter at købe hele 

sin mængde inputs hos sin egen upstream-afdeling og dermed undlader at købe fra upstream-

__________________ 

181 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 47-57. 
182 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 58-77. 
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konkurrenterne. Den kan også mindske sine indkøb hos upstream-konkurrenterne eller fore-
tage indkøb hos dem på mindre favorable vilkår, end den ville have gjort uden fusionen. 

332. For at kundeafskærmning kan give anledning til problemer, skal den vertikale fusion involvere 
en virksomhed, som er en betydelig kunde på downstream-markedet. Hvis der efter fusionen 
fortsat er et tilstrækkeligt tilgængeligt kundegrundlag, vil der typisk ikke opstå konkurrence-
problemer. 

(ii) Incitament til at afskærme adgangen til downstream-markederne 
333. Incitamentet til afskærmning afhænger af, om det vil være en rentabel strategi. Den fusionerede 

virksomhed skal afveje de mulige omkostninger ved ikke at købe produkterne hos upstream-
konkurrenter og de mulige indtægtsfordele ved at gøre det. 

334. Derudover afhænger incitamentet til kundeafskærmning af, om den fusionerede virksomheds 
upstream-afdeling kan profitere fra et eventuelt højere prisniveau som følge af afskærmningen 
af upstream-konkurrenterne fra et tilstrækkeligt kundegrundlag. Incitamentet bliver også 
større, jo mere den fusionerede virksomheds downstream-afdeling kan forventes at profitere 
fra højere priser på downstream-markederne som følge af afskærmningen. 

(iii) Den sandsynlige virkning for den effektive konkurrence 
335. Ved at hindre upstream-konkurrenternes adgang til et betydeligt kundegrundlag, kan fusionen 

forringe deres konkurrencemuligheder. Dette kan øge input-omkostningerne for downstream-
konkurrenterne og dermed stille dem dårligere i konkurrencen. Dermed kan den fusionerede 
virksomhed få mulighed for at hæve priserne på downstream-markedet og herigennem hæmme 
den effektive konkurrence betydeligt. 

336. Kun i de tilfælde hvor en tilstrækkelig del af upstream-produktionen berøres af den vertikale 
fusion, kan fusionen hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Hvis der fortsat er en række 
upstream-konkurrenter, som ikke berøres, kan disse virksomheder sikre et tilstrækkeligt kon-
kurrencemæssigt pres og hindre en prisforhøjelse på henholdsvis upstream- og downstream-
markedet. 

7.2.2.3 Adgang til kommercielt følsomme oplysninger  

337. Gennem en vertikal fusion kan den fusionerede virksomhed få adgang til kommercielt føl-
somme oplysninger om konkurrenternes upstream- eller downstream-aktiviteter. Ved fx at 
blive leverandør til en downstream-konkurrent kan en virksomhed få afgørende oplysninger, 
som giver den mulighed for at føre en mindre aggressiv prispolitik på downstream-markedet 
til skade for forbrugerne. Det kan også stille konkurrenterne dårligt i konkurrencen og dermed 
afskrække dem fra at trænge ind og ekspandere på markedet.183 

__________________ 

183 Jf. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner, punkt 78. 
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