
 

Ændringsforslag 

til 2. behandling af 

Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til 

telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og 

konkurrenceloven  

(Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav 

til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, 

sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v.). 

 

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af  : 

 

Til § 2 

 

1) I § 2, nr. 3, affattes § 51 a, stk. 1, således: 

»§ 51 a. En fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, mellem to eller flere erhvervsmæssige 

udbydere af elektroniske kommunikationsnet i Danmark skal af de deltagende virksomheder 

meddeles til Erhvervsstyrelsen, hvis de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet 

årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og fusionen omfatter et offentligt 

elektronisk kommunikationsnet, jf. dog stk. 2.« 

[Den foreslåede ændring er en begrænsning af anvendelsesområdet for den sektorspecifikke 

fusionskontrol, således at kun fusioner, der omfatter et offentligt elektronisk kommunikationsnet, 

skal meddeles Erhvervsstyrelsen] 

2) I § 2, nr. 3, affattes § 51 a, stk. 3, således: 

»Stk. 3. Erhvervsstyrelsen henviser en fusion meddelt til styrelsen efter stk. 1 til behandling 

hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter konkurrencelovens regler om fusionskontrol, 

hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt«. 

[Den foreslåede ændring er en konsekvensændring som følge af den begrænsning af 

anvendelsesområdet for den sektorspecifikke fusionskontrol, der følger afændringsforslag nr. 1.] 
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Til § 3 

 

 

 

3) I § 3, nr. 3, ændres »elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i Danmark« til: 

»elektroniske kommunikationsnet i Danmark«.  

[Den foreslåede ændring er en konsekvensændring som følge af den begrænsning af 

anvendelsesområdet for den sektorspecifikke fusionskontrol, der følger af ændringsforslag nr. 1]  

 

 

 

Bemærkninger 

 

Til nr. 1 

 

Med den foreslåede affattelse af § 51 a, stk. 1 begrænses anvendelsesområdet for den 

sektorspecifikke fusionskontrol, således at kun fusioner mellem to eller flere erhvervsmæssige 

udbydere af elektroniske kommunikationsnet skal meddeles til Erhvervsstyrelsen, hvis fusionen 

omfatter et offentligt elektronisk kommunikationsnet.  

Offentligt elektronisk kommunikationsnet er defineret i § 2, nr. 5, i lov om elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og omfatter bl.a. enhver form for fysisk infrastruktur, der 

anvendes til formidling af elektroniske kommunikationstjenester.  

Fusionskontrol er en indgribende foranstaltning, og formålet med begrænsningen af bestemmelsens 

anvendelsesområde er at sikre, at alene de fusioner, hvor der er størst risiko for en negativ 

påvirkning af konkurrencesituationen på telemarkedet, underlægges fusionskontrol.  

 

Til nr. 2 

 

Med den foreslåede ændring af § 51 a, stk. 1, meddeles kun fusioner mellem to eller flere 

erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet, der omfatter et offentligt 

elektronisk kommunikationsnet, til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen skal henvise de fusioner, der er 



meddelt til Erhvervsstyrelsen, til fusionskontrol hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter 

konkurrenceloven, hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt. 

 

Til nr. 3 

 

Den foreslåede ændring er en konsekvensændring som følge af den begrænsning af 

anvendelsesområdet for den sektorspecifikke fusionskontrol, der følger af ændringsforslag nr. 1. 

 

 


