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Abstract 
	

It is clear that the market of telecommunication has been under the pressure of a price 

war. The telecommunication companies are struggling to cope with the diving prices, 

and only the biggest companies remain in the war. The price war has led some of the 

market players into collaboration, although this collaboration was not accepted. Two 

of the biggest market players wished to unite as one by merging, however, this merger 

was not accepted by the European commission. The European commissionen meant, 

that the merger between Telia and Telenor would create a too big of a market player 

and that this would impose restrictions and difficulties on the market competition. On 

that basis, it clearly stands out that these two market players still hold their wish to 

unite, which is why there is a big chance of collusion. Based on the European 

competition law and the national law of competition, it is clear to see, that colluding is 

prohibited and illegal. However, it is necessary to analyze this condition to determine 

whether colluding would be beneficial or disadvantageous. Subsequently, it is 

particularly relevant to analyze alternative methods of a collaboration between these 

market players. This research will analyze and focus on the legal consequences of 

colluding as a cartel, colluding by concerting practices and conducting a parallel 

behavior on the market. Subsequentially, this research will aim to clarify the financial 

benefits of conducting a cartel. Finally, the research will provide a solution for one of 

the market players, based on the legal and economic analysis. 
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Kapitel 1: Introduktion 

1.1 Præsentation af problemstilling  

1.1.1Indledning 
Tilbage i 2015 afgav både Telia og Telenor et ønske om at fusionere på det danske 

telemarked, parterne blev dog enige om at trække sig fra fusioneringen. EU-

kommissionen og konkurrencekommisæren forholdt sig kritisk overfor samarbejdet 

og fusioneringen. Konkurrencekommisæren mente, at fusionen ville skabe en 

monopolist på markedet. Konkurrencen ville påvirkes og endda skades, såfremt man 

accepterede og lovliggjorde sådan en fusion. For parterne handlede fusionen nemlig 

om at optjene en højere markedsandel og dermed kunne skabe en markedsandel på 

lige fod med virksomheden, TDC.1 Den mislykkede fusion mellem Telia og Telenor 

forestår som interessant, idet virksomhederne på baggrund af afslaget om fusion nu 

kan sidde inde med incitamenter omkring at indgå et hemmeligt samarbejde i form af 

et hemmeligt kartelsamarbejde. Denne afhandling har til formål, at undersøge og 

analysere om en hemmelig prisaftale mellem Telia og Telenor ville være mulig, samt 

følgerne af denne aftale.  

1.2 Problemstilling 
Den generelle problemstilling forestår i, at Telia og Telenor fik afslag på at fusionere, 

dette begrundes med, at det Telia og Telenor som én aktør på markedet ville danne en 

alt for stor og dominerende aktør. Telia og Telenor har udvist fælles vilje om en 

fusion, hvorfor det må antages at virksomhederne har været gennem en 

forhandlingsproces. På baggrund af den fælles vilje der foreligger for et samarbejde, 

er der potentielt chance for, at virksomhederne søger andre samarbejdsalternativer 

såsom en kartelaftale, en samordning af praksis eller lignende. I afhandlingen vil der 

analyseres frem til hvilket udfald ovenstående problemstilling vil have. Endvidere vil 

det analyseres om en prisaftale imellem Telia og Telenor ville kunne overleve på 

telemarkedet. På baggrund af dette opstilles disse problemstillinger for at svare på 

problemformuleringen:  

1.2.1Problemformuleringer	

Juridisk 
• Kan en prisaftale i form af kartel mellem Telia og Telenor, fritages fra 

	
1 https://www.berlingske.dk/virksomheder/telia-og-telenor-dropper-kaempe-fusion-i-danmark 
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forbuddet i TEUF art. 101 og Konkurrencelovens § 6?  

- Hvordan forestår en direkte kartelaftale mellem Telia og Telenor i 

modsætning til samordnet praksis og parallel adfærd?  

Økonomisk 
• Ville der foreligge incitament for at Telia og Telenor indgår en kartelaftale?  

- Ville et kartel mellem Telia og Telenor være stabilt?  

Integreret 
• Bør Telia indgå en kartelaftale med Telenor? 

- Hvilke alternativer bør overvejes?  

1.3 Case beskrivelse 
Afhandlingen tager udgangspunkt i, at Telia og Telenor på baggrund af deres 

mislykkede fusion oprejser et hemmeligt samarbejde imellem sig.2 Prisaftalen mellem 

telegiganterne dannes med henblik på, at sænke priserne på mobiltelefoni og 

abonnenter. Formålet er for Telia og Telenor at skabe en højere samlet markedsandel 

og at tvinge andre aktører ud af markedet.  

1.4 Synsvinkel 
Afhandlingen vil udarbejdes således, at analyse og problemstillinger vil blive 

betragtet på virksomhedsniveau. Dette vil være med til at skabe en klarhed over de 

involverede virksomheders overvejelser og de eventuelle forbud samt regler disse er 

omfattet af. Dernæst vil synsvinklen tilpasses ud fra en juridisk person, nemlig Telia 

som en karteldeltagende virksomhed. Dette vil være med til at danne et klart overblik 

over, hvilke overvejelser Telia bør have. Derudover vil synsvinklen bidrage til at 

forstå de elementer der vil være fremtræden ved, at en dansk teleoperatør tiltræder et 

hemmeligt samarbejde. Endvidere er synsvinklen med til at danne klarhed over hvilke 

incitamenter Telia og Telenor ville have for, at indgå et hemmeligt kartelsamarbejde.  

1.5 Afgrænsning 
Afhandlingen tager udgangspunkt i at analysere følgerne af en såkaldt prisaftale 

mellem Telia og Telenor. Afhandlingens fokus vil udelukkende være på telemarkedet 

for mobiltelefoni. Afhandlingen afgrænser sig dermed fra markeder om bredbånd, 

	
2 https://www.dr.dk/nyheder/penge/telenor-og-telia-dropper-fusion-i-danmark Telia og 
Telenors mislykkede fusion.  
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fastnet og eventuelle andre ydelser. Ydermere tilsigter afhandlingen udelukkende at 

analysere telegiganternes ønske om at danne en kartelaftale, hvorfor afhandlingen 

afgrænser sig fra at undersøge og analysere den mislykkede fusion og fordordninge 

139/2004 ’’Fusionsfordordningen’’.  Dernæst fokuserer afhandlingen på at skabe et 

overblik over hvilke fritagelsesmuligheder der forestår I henhold til de forskellige 

samarbejdsmetoder. Afhandlingens fokus pålægges som udgangspunkt TEUF-artikel 

101 og afgrænser sig endvidere fra, at behandle TEUF artikel 102 om misbrug af 

dominerende stilling. Den økonomiske analyse vil blive udfærdiget således, at der 

lægges mere vægt på det oligopolistiske marked og dermed dets	 økonomiske	 faktorer 

og virke. Den økonomiske analyse afgrænser sig fra at behandle fusionen mellem 

Telia og Telenor, da fusionen mislykkedes. Dermed tager den økonomiske del afsæt i, 

på baggrund af Telia og Telenors ønske om at samarbejde, at belyse et alternativt 

samarbejde i form af en kartelaftale. Den økonomiske del afgrænser sig endvidere 

blandt andet fra at behandle sondringen om en aftale vs. samordnet praksis, dermed 

vil den økonomiske del udelukkende tage afsæt i forholdet mellem at virksomhederne 

indgår et samarbejde kontra intet samarbejde. De enkelte samarbejdsmuligheder vil 

afslutningsvist behandles i den integrerede del. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i 

økonomiske teorier og modeller hvor det antages de analyserede aktører udelukkende 

handler rationelt for at belyse de incitamenter der foreligger for kartellets stabilitet, 

virke og incitamenter.  

1.7 Metode 

1.7.1 Juridisk metode  
I den juridiske del anvendes den retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode 

er med til at bestemme hvilken regel der bør anvendes på den pågældende 

problemstilling og det pågældende område. TEUF og den nationale 

konkurrencelovgivning vil endvidere anvendes gennem den juridiske analyse. Juraens 

hovedkilde, retskilde, forestår som lovgivningen, dertil forefindes der sædvaner, 

retspraksis, forholdets natur samt sekundære retskilder. Afhandlingen vil både tage 

afsæt i primære og sekundære retskilder.3  Danmark er en del af det Europæiske 

fællesskab, på baggrund af dette har Danmark som udgangspunkt afgivet suverænitet 

overfor EU. Dette betyder endvidere, at nationalret ikke må være modstridende EU-

retten. EU-domstolen har i sin praksis omkring EU-konform fortolkning henvist til 
	

3 Tvarnø, D, Christina. Nielsen, Ruth- Retskilder og Retsteorier, 5. Udgave 2017, side 29.  
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TEUF artikel 4, stk. 3, og artikel 288, dermed forestår dette som hjemlen til 

medlemsstaternes loyalitetsforpligtelse.  Den nationale konkurrencelovgivning skal 

under alle omstændigheder fortolkes EU-konformt. De specifikke regler der fremgår I 

EU-retten omkring konkurrencebegrænsende aftaler, er implementeret i national ret, 

dog fremstår den danske Konkurrencelovgivning med vise modificeringer. 4 

1.7.2 Økonomisk metode 
Afhandlingen anvender den deduktive metode. Metoden anvendes ved at relevante 

teorier inddrages og analyseres i henhold til problemstillingen, på baggrund af dette 

konkluderer afhandlingen et svar på den ovennævnte problemstilling. Der er valgt en 

deduktiv metodetilgang for at studere problemstillingen samt at drage slutninger/ 

konklusioner om den generelle problemstilling. 5  Derudover inddrager afhandlingen 

data fra telegiganterne og generelt konkurrencesituationen på telemarkedet for, at 

anvende og analysere dette ved hjælp af de relevante teorier indenfor karteller. Den 

økonomiske analyse vil i afhandlingen være udarbejdet på baggrund af den 

neoklassiske økonomi, dermed betragtes virksomhederne som den grundlæggende 

analyseenhed. 6  Formålet her er, først og fremmest, at holde en deduktiv metode 

tilgang til problemstillingen.  

Afhandlingen vil som udgangspunkt behandle og analysere økonomiske teorier fra 

bl.a. industriøkonomi og mikroøkonomi. Afhandlingen vil endvidere behandle og 

analysere hypoteser der forestår i nært forhold til karteldannelse. Nedenfor er de mest 

væsentligste teorier beskrevet som vil blive anvendt i den økonomiske analyse. 

Beskrivelsen af de økonomiske teorier vil danne et overblik over teoriens relevans i 

forhold til problemstillingen. Formålet ved anvendelse af de nedenstående 

teorier/modeller/hypoteser er endvidere at analysere stabiliteten af et 

kartelsamarbejde.  

1.7.2.1 Monopol og oligopol  
Afhandlingen redegør for konkurrenceformerne monopol og oligopol for at belyse 

forskellen på disse og dermed danne et overblik over markedsformen telemarkedet 

har. Monopol er konkurrenceformen hvor der forefindes en enkelt udbyder af en vare. 

Udbyderen af varen kaldes som den eneste udbyder ’’Monopolisten’’. En monopolist 

	
4 Tvarnø, D, Christina. Nielsen, Ruth- Retskilder og Retsteorier, 5. Udgave 2017, side 206. 
5 Den skinbarlige virkelighed, Andersen, IB. side 35-36.  
6	Økonomisk	metodologi.	Knudsen,	Christian.	Side	31.		
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kan grundet sin markedsposition og som den eneste udbyder selv regulere pris og 

mængde. 7  Konkurrenceformen, monopol, er relevant for afhandlingen idet dette 

perspektiveres til konkurrenceformen Oligopol gennem flere af de nedenstående 

teorier og modeller. Oligopolistisk konkurrence definerer den konkurrenceform, hvor 

et marked er bestående af få udbydere af samme vare. Her er der modsat et marked 

med monopol en konkurrence mellem de få udbydere. Grundet det mindre antal af 

virksomheder ses det ofte, at karteller opstår på markeder med oligopolistisk 

konkurrence. Oligopolistisk konkurrence er i afhandlingens sigte endvidere relevant, 

da det nuværende danske telemarked for mobiltelefoni er bestående af denne 

konkurrenceform. 8 

1.7.2.1 Bertrand 
Bertrand konkurrence vil blive inddraget i den økonomiske analyse for danne klarhed 

over virksomhedernes konkurrence hvor der udelukkende konkurrereres på pris. 

Teorien tager afsæt i, at virksomhederne ikke undgår at være i konkurrence med 

hinanden på f.eks. et oligopolistisk marked og dermed ender med en prisligevægt på 

P=MC. Dette betyder groft sagt, at Bertrand teorien illustrerer at virksomhederne 

ender i en konkurrencesituation, som minder om fuldkommen konkurrence uden at 

være det og ej ingen profit tjener, da de vil have til formål at udkonkurrerer 

hinanden.9 Bertrandteorien findes yderst relevant at inddrage, da teorien er baseret på 

prisfastsættelse under konkurrence.  

1.7.2.2 Spilteori  
Spilteorien er en af de teorier der forekommer mest relevant hvad angår strategier for 

virksomheder. Spilteorien anvendes i afhandlingen med henblik på, at klargøre de 

forskellige strategier, der foreligger for telegiganterne og hvilke payoffs de ville have 

ved, valg af disse strategier. Spilteorien er endvidere med til, at klargøre hvorvidt 

virksomhederne vil have incitament til, at snyde kartellet og dermed stærkt belyse 

	
7 Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Industrial Organization 5. Udgave 2017, 
side 4 
8 Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Industrial Organization 5. Udgave 2017, 
side 5 
9 Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Industrial Organization 5. Udgave 2017, 
side 179-180 
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stabiliteten af et kartel mellem to telegiganter.	10	

1.7.2.3 Profitmaksimering 
Paradigmet om profitmaksimering vil i afhandlingen anvendes for, at klargøre 

hvordan kartellet forhøjer sin profit i forhold til andre konkurrenter på markedet. 

Paradigmet er baseret på, at det er kartellet og dets deltagere i konkurrence med det 

øvrige marked og de øvrige aktører. Endvidere er paradigmet med til, at belyse 

stabiliteten i et kartel. Teorien er dermed yderst relevant i forhold til om kartellet ville 

kunne overleve på markedet. 11 

1.7.2.3 Sælgerkoncentration 
For besvarelse af afhandlingens overordnede problemstilling ses det relevant at 

inddrage hypotesen om sælger og kundekoncentrationen på markedet. Phillips (1963) 

og Scherer og Ross mener f.eks. i denne hypotese, at antallet af virksomheder i 

kartellet er ligeså væsentligt for kartellet som antallet af virksomheder udenfor 

kartellet. Jo flere virksomheder kartellet er bestående af, desto mere vanskeligt ville 

det være for kartellet at vedtage beslutninger og gennemføre nye tiltag. 12  Køber 

koncentrationen er med til i visse tilfælde at afvige virksomheder fra karteldannelse 

eller at bryde kartellet. Forbrugers forhandlingsstyrke spiller en nøglerolle for 

kartellers virke.13 

1.7.3 Integreret metode  
Afhandlingen vil afslutningsvist dække over hvilke overvejelser virksomhederne bør 

have på baggrund af den juridiske og den økonomiske analyse. Den integrerede 

analyse vil sammenkoble de mest væsentlige punkter og konklusioner fra den 

juridiske og økonomiske del for, at rådgive en af de karteldeltagende virksomheder (i 

dette tilfælde Telia), om hvorvidt denne bør indgå et kartelsamarbejde med Telenor. 

Ydermere vil den integrerede analyse behandle og analysere eventuelle fordele og 

ulemper der forestår for Telia, ved indgåelse af en kartelaftale på det danske 

telemarked. Slutteligt vil det integrerede kapitel indeholde et forslag til Telia om, 

	
10 Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Industrial Organization 5. Udgave 2017, 
side side 15.  
11 Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Industrial Organization 5. Udgave 2017, 
side 206 
12 Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Industrial Organization 5. Udgave 2017, 
side 223 
13 Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Industrial Organization 5. Udgave 2017, 
side 220 
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denne bør at samordne sin praksis eller føre en parallel adfærd med Telenor i stedet 

for tiltrædelse af en direkte kartelaftale.  

1.6 Struktur 
Afhandlingens første kapitel (i) har til formål at danne et overblik for læseren over 

afhandlingen, derudover har dette kapitel til formål, at redegøre for de teorier og 

metoder der anvendes i afhandlingen. Endvidere indeholder det første kapitel i 

afhandlingen en indledning og præsentation til problemstillingen der søges undersøgt, 

problemstillinger der er oplistet for at undersøge den overordnede 

problemformulering, en case beskrivelse af de antagelser afhandlingen er bygget op 

omkring, synsvinkel for afhandlingen samt et afgrænsningsafsnit. Afhandlingens 

andet (ii) kapitel indeholder en længere juridisk analyse af hvornår der er tale om et 

kartel som tager afsæt i TEUF art. 101 og Konkurrencelovens § 6. Det juridiske 

kapitel indeholder endvidere relevant retspraksis med henblik på klargøring og 

belysning over de forskellige juridiske aspekter, der findes indenfor 

kartelsamarbejder. Den juridiske del analyserer prisaftalen mellem Telia og Telenor i 

forhold til EU-retlig regulering og dansk konkurrencelovgivning med henblik på, at 

svare på om hvilke fritagelses muligheder der foreligger indenfor national ret og EU-

retten. Afslutningsvist perspektiverer den juridiske del karteller med samordnet 

praksis og parallel adfærd netop for at kunne påvise og belyse den grænse der opdeler 

disse forskellige former for koordinering af markedsadfærd. Det tredje (iii) kapitel 

indeholder en økonomisk analyse af den omtalte problemstilling omkring 

karteldannelse på det danske telemarked. Kapitlet har til formål at inddrage relevante 

teorier om kartelstabilitet og virksomheders incitamenter for at tilgå en kartelaftale. 

Derudover indeholder den økonomiske analyse relevante teorier omkring 

kartelustabilitet. Kapitlet har endvidere til formål at inddrage relevante 

kartelfremmende faktorer med henblik på, at tydeliggøre telegiganternes incitament 

for karteldannelse ved inddragelse ad teorier og modeller fra industriøkonomien og 

spilteorien. Afslutningsvist konkluderes der på baggrund af den økonomiske analyse 

hvorvidt telegiganterne vil have incitament til at indgå et kartel. Kapitel fire (iiii) 

indeholder en integreret analyse, hvor der tages stilling til om virksomhederne bør 

indgå en kartelaftale. Idet afhandlingens synsvinkel er angivet til at være på 

virksomhedsniveau, ses det det relevant at inddrage en integreret analyse hvor der 

tages udgangspunkt i hvordan virksomhederne bør agere kontra indgåelse af en 
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direkte kartelaftale. Afhandlingens femte (v) kapitel indeholder afslutningsvist en 

konklusion.   

Kapitel 2: Juridisk del 
 

Den juridiske analyse tager afsæt i et kartelsamarbejde mellem Telia og Telenor. 

Derudover tager den juridiske analyse afsæt i at perspektivere et eventuelt 

kartelsamarbejde med et samarbejde i form af samordnet praksis og inddrager hertil 

forskellen mellem parallel adfærd og samordnet praksis. Dette kapitel vil redegøre for 

hvad et kartel indebærer og hvordan dette bygges, dernæst vil der blive redegjort for 

et samarbejde i form af samordnet praksis som perspektiveres til parallel adfærd. 

Følgerne af sådan et samarbejde vil analyseres i overensstemmelse med 

konkurrenceloven 14   samt TEUF 15 . Konkurrencebegrænsende aftaler kan som 

udgangspunkt i nogle tilfælde fritages fra forbuddet i Konkurrencelovens § 6, stk. 1 

og TEUF(herefter nævnt som TEUF)  artikel 101, hvorfor det ses yderst relevant at 

analysere, om Telia og Telenor kan fritages efter fritagelsesreglerne ved aktivt at 

forme et kartel kontra at have koordineret adfærd som led i en aftale om samordnet 

praksis.  

 

2.1 Indhold af juridisk del 
Den juridiske del af afhandlingen tager afsæt i en redegørelse for bl.a. kartelbegrebet 

og en belysning af prisaftalen mellem Telia og Telenor. Ydermere redegør kapitlet 

forskellige aspekter af aftaleindgåelse mellem virksomheder, dertil er ikke kun 

aftaleindgåelse inddraget, men også aspekter og forhold som informationsudveksling. 

Kapitlet analyserer gennem den retsdogmatiske metode, - hvilke regelsæt der bør 

anvendes i forhold til den ovenfor nævnte problemstilling. Endvidere analyserer 

kapitlet hvilke juridiske følger det ville have for telegiganterne at indgå et 

kartelsamarbejde på telemarkedet. Dernæst behandler kapitlet fritagelses- og 

undtagelsesmulighederne i forhold til prisaftalen mellem telegiganterne gennem en 

EU-retlig analyse og gennem en dansk konkurrenceretlig analyse. Afslutningsvist 

	
14 LBK nr 155 af 01/03/2018- Bekendtgørelse om konkurrenceloven 
15 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde  
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analyserer og perspektiverer kapitlet forholdet mellem en direkte kartelaftale og 

samordnet praksis, med henblik på, at klargøre hvor den juridiske grænse mellem 

disse går. Derudover inddrager kapitlet parallel adfærd som endnu et 

perspektiveringspunkt, da dette anses for værende en adfærd virksomheder udøver før 

eller under en samordning af praksis på markedet.  

2.2 Kartelaftale 
Et kartel er et ulovligt samarbejde mellem to virksomheder der er i konkurrence. Det 

ulovlige samarbejde består typisk af at dele information indbyrdes og på baggrund af 

dette skabe en konkurrencemæssig fordel. 16 Et eksempel på en kartelaftale kunne 

være, at virksomhed A og virksomhed B, der begge opererer på det samme marked, i 

skjul udveksler information med hinanden og på baggrund af dette vælger, at 

hæve/sænke priserne. Formålet med sådan en aftale vil i visse tilfælde være at tvinge 

aktører på markedet ud og dermed på sigt optjene en højere markedsandel og profit.17 

Karteller kan som udgangspunkt bestå af flere parter dog mindst to konkurrerende 

virksomheder, jf. Konkurrencelovens § 6, stk. 1.   Udgangspunktet indenfor reglerne 

og juraen er, at virksomheder som hovedregel skal agere uafhængigt på det 

pågældende marked. Aktører/virksomheder må ikke kordinere deres adfærd, priser, 

reklamer og evt. produktion må ej heller kordineres. Der er tale om, at virksomheder 

opnår en betydelig konkurrencemæssig fordel ved enten at direkte at aftale priser, 

reklamer, produktionsmængder eller lignende. 18 

Disse aftaler kan groft deles op i visse segmenter, nemlig at aktørerne på markedet 

indgår en aftale om tilbudskoordinering, koordinering af priser eller koordinering af 

markedsandele.19 Den offentlige sektor udbyder en del opgaver i form af udbud, hvor 

aktører/virksomheder får lov til at byde med et tilbud på udbuddet. 

Tilbudskoordinering har været anset som et problem i en længere periode i 

forbindelse med offentlige udbud. Tilbudsgivere går sammen, og aftaler hvilken 

aktører der skal vinde udbuddet, dermed sørger de for at afsætte mindsteprisen højt i 

forhold til hvad den egentlig ville have været på, såfremt der ingen aftale forelå og 
	

16 https://ec.europa.eu/competition/consumers/agreements_da.html 
17 Karteller, afsløring af aftalt spil i dansk erhvervsliv 2016. Buch-Hansen, Hubert. Side 9.  
18 https://www.kfst.dk/konkurrenceforhold/karteller/hvad-er-et-kartel/ 
19 Sag S274300I-KKA 21/12/2018 Landsretten- Sagen omhandlede det forhold, at en person 
fra Midtsjællands Nedbrydning havde overtrådt konkurrenceloven ved at have modtaget sin 
konkurrents tilbud afgivet til ordrergiver. Nedrivningsvirksomheden og dets ansat blev tiltalt 
for at have koordineret tilbud mellem konkurrenter.  
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konkurrencen var sund og tilspidset. Aftalen sikrer endvidere, at det er én tilbudsgiver 

som vinder udbuddet. Den offentlige myndighed som har udbudt opgaven, ender med 

at betale den højeste pris for udbuddet. Ved en konkurrencesituation hvor der 

forefindes en ordrer giver og nogle tilbudsgivere, vil tilbudsgivere altid afgive deres 

absolut mindstepris for at vinde udbuddet. Ved at koordinere adfærd sikrer de aktuelle 

tilbudsgivere i et meget tidligt stadie i udbuddet, en høj pris.  

Der forefindes ingen generelt måde at synliggøre karteller eller hemmelige aftaler på, 

dermed er det jf. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen vanskeligt, at opdage dem og de 

fleste karteller slipper af med deres ulovlige aftale.20 Tilbudskoordineringsaftaler som 

nævnt ovenfor, vil som udgangspunkt være omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 

§ 6, om konkurrencebegrænsende aftaler.  

Koordinering af markedsandele er en aftale mellem to eller flere virksomheder som 

opererer på det samme marked. Koordinering af markedsandele betyder, at 

virksomhederne/aktørerne meget groft opdeler markedet geografisk, dermed får de 

forskellige virksomheder deres egne geografiske placeringer som de skal holde sig til.  

Dette kan illustreres med et eksempel: Virksomhed A, B og C aftaler at koordinere 

markedsandelene i Danmark. Virksomhed A må udelukkende operere på Sjælland 

hvorimod virksomhed B får tildelt Fyn og til sidst, virksomhed C som vil dække 

Jylland. Der er fortsat en konkurrencesituation mellem virksomhed A, B og C, dog 

sørger disse tre virksomheder for, at det pågældende marked bliver mindre attraktivt 

for nye aktører grundet de høje adgangs barrierer der skabes ved at opdele markedet 

således.  

Markedsgennemsigtighed er en betydelig faktor indenfor konkurrencen, hvorfor en 

virksomhed har sin fulde ret til at holde sig opdateret med sine konkurrenters priser 

eller produktion. Derimod bør virksomheder ikke udveksle oplysninger med 

hinanden, hvor de på baggrund af dette fastsætter priser eller produktionsmængder. 

Informationsudveksling kan anses for, at være omfattet af forbuddet i 

konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101. 21 

	

	
20 https://www.kfst.dk/konkurrenceforhold/karteller/hvad-er-et-kartel/ 
21 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 35- 39.  
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2.3 Ulovlige aftaler 
Såfremt en virksomhed informationsudveksler med en anden virksomhed, ser man på 

den udvekslede informations karakter. Har den udvekslede information været 

information som ingen andre aktører på markedet har været i stand til at komme i 

besiddelse af, vil der som udgangspunkt være tale om ’’ulovlig’’ 

informationsudveksling. Informationsudveksling kan som udgangspunkt ske i to led, 

nemlig som direkte informationsudveksling og indirekte informationsudveksling.  

Virksomheder kan informationsudveksle på adskillige måder, det kunne bl.a. være at 

virksomheder under en pause til et møde eller lignende udvekslede information og 

koordinerede priser fremadrettet. Såfremt den udvekslede informations karakter kan 

være med til at svække konkurrencen på markedet vil der være tale om ulovlig 

informationsudveksling. Informationsudvekslingen behøver ikke at være en aftale 

eller en praksis som virksomhederne skal til at implementere. De virksomheder som 

har informationsudvekslet, er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6 idet de 

informationsudveksler informationer om blandt andet: tilbud, priser kunder eller 

lignende. Informationsudvekslingen kan medføre straf for de involverede parter. 22 

Informationsudvekslingen kan forestå som lovlig. Såfremt de virksomheder der 

informationsudveksler, ikke har til formål at begrænse konkurrencen, eller at indgå i 

et samarbejde som skal hæmme konkurrencen på det pågældende marked, vil 

informationsudvekslingen anses for værende lovlig. Som indirekte 

informationsudveksling kan stiltiende aftaler nævnes. Disse aftaler er typisk defineret 

ved, at to eller flere konkurrerende virksomheder stiltiende viser hinanden, at der på 

baggrund af informationsudveksling eller lignende, nu foreligger en gensidig aftale. 

Virksomheder kan endda vælge i visse tilfælde at benytte sig af kodesprog ved 

indgåelse af stiltiende aftaler. Sammen med stiltiende aftaler foreligger der 

signalering. Signalering lægger sig parallelt op ad stiltiende aftaler og kan kort 

illustreres ved, at en direktør for en virksomhed f.eks. vælger at signalere til pressen at 

virksomheden nu går i gang med, at sænke priserne, eller udtaler sig om noget der er 

ubekendt i forhold til virksomheden, til en konference. Signalet kan bestå af, alt fra et 

blink ind i kameralinsen til et bestemt ord eller et tegn. Vurdering af om der er tale 

om en stiltiende aftale eller ej, beror udelukkende på den information der har været 
	

22 Vejledning om konkurrenceloven, 2019 – Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning, 
side. 14-15.  
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udvekslet eller signaleret mellem parterne. Idet de udvekslede informationer har været 

fortrolige, og på ingen måde bekendte hos andre aktører og konkurrerende parter, vil 

udvekslingen som udgangspunkt have karakter af en stiltiende aftale og dermed være 

ulovlig, jf. konkurrencelovens § 6. Antages det, at informationen som er blevet 

udvekslet eller offentliggjort grundet en høj markedsgennemsigtighed er tilgængelig 

for alle konkurrenter vil informationsudvekslingen ikke have karakter af ulovlig 

informationsudveksling og dermed ikke være omfattet af forbuddet i 

konkurrencelovens § 6. På baggrund af dette kan det siges, at informationsudveksling 

som hoved regel ikke er ulovligt. Såfremt den udvekslede information har karakter af 

forretningshemmeligheder eller anden fortrolig information som en tredje konkurrent 

ej har adgang til, vil informationsudvekslingen klart være omfattet af forbuddet i 

konkurrencelovens § 6 idet udvekslingen af informationen tildeler de virksomheder 

som informationsudveksler, en konkurrencemæssig fordel. Det er yderst relevant at se 

på, om den udvekslede information er blevet udvekslet en enkelt gang eller om dette 

fortsætter med jævne mellemrum. Derudover bør der ses på hvilket marked de 

pågældende aktører er på, da det i visse tilfælde vil være lovligt at 

informationsudveksle, jf. Sag C-8/08 T-Mobile. 23 Informationsudveksling er dermed 

et komplekst felt der kræver, at man ved hvert enkeltstående tilfælde er nødsaget til, 

at foretage en konkret vurdering af både det pågældende marked som parterne operere 

indenfor, men også den udvekslede informations karakter. 24 

 

2.4 Hvilket regelsæt bør anvendes ved konkurrencebegrænsende aftaler?  
For virksomheder og aktører som har hovedsæde inden for EU finder EU-

lovgivningen anvendelse. Endvidere finder konkurrencelovens bestemmelser 

anvendelse på de virksomheder som har hovedsæde i Danmark. 

Konkurrencelovgivningen og EU-lovgivningen vil som hovedregel ikke være i strid 

med hinanden, en national bestemmelse skal dog altid fortolkes ’’EU-konformt’’. Ved 

visse tilfælde kan det dog være, at EU-lovgivning finder anvendelse i stedet for 

national ret.  
	

23 Sag C-8/08 T-Mobile- Sagen omhandler en samordnet praksis som EU-domstolen mener 
skal være vedvarende før det kan anses for at være omfattet af forbuddet i TEUF artikel 101, 
dermed udtalte EU-domstolen til den nationale domstol, at informationsudveksling en enkelt 
gang ej opfattes som ulovligt, derimod er det først når der aktivt forestår en koordineret 
samordningen mellem virksomheder.  
24 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 53-55. 
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Som udgangspunkt er der en generel forudsætning for, hvornår EU-retten bør 

anvendes ved ulovlige aftaler. Såfremt der er tale om en konkurrencebegrænsende 

aftale og denne er egnet til, at begrænse, påvirke eller hæmme konkurrencen mellem 

de forskellige delstater indenfor det europæiske samarbejde vil det som udgangspunkt 

være EU-lovgivningen som vil finde anvendelse herfor. 25 

På baggrund af ovenstående er det yderst relevant i denne afhandling at analysere 

denne problemstilling mellem Telia og Telenor både i forhold til nationalret, men 

også EU-retten. Sådan en aftale ville kunne udgøre en mærkbar 

konkurrencebegrænsning på det pågældende marked, hvorfor 

samhandelspåvirkningskriteriet vil være aktuelt indenfor netop denne problemstilling. 

Ved anvendelse af den retsdogmatiske metode må det stå tydeligt, at grundet 

samhandelspåvirkningen ville EU-retten finde anvendelse på problemstillingen. Det 

ses endvidere nødvendigt, at der foreligger en sondring mellem anvendelsen af EU-

retten og nationalret på trods af, at disse to regelsæt deler mange ligheder.  

 

2.5 Konkurrencebegrænsende aftale i TEUF 
Artikel 101 i TEUF indebærer et generelt forbud imod konkurrencebegrænsende 

aftaler. Ud fra bestemmelsens ordlyd er det enhver sammenslutning, virksomheder og 

alle former for samordnet praksis der muligvis kan påvirke handelen mellem 

medlemsstater og har til følge eller hindre, at begrænse konkurrencen.  26 

’’Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af 

virksomheder og alle former for samordnet praksis, der kan påvirke handelen 

mellem medlemsstater, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller 

fordreje konkurrencen inden for det indre marked, er uforenelige med det indre 

marked og er forbudt…’’ 27 
	

TEUF-artikel 101 indeholder endvidere fritagelsesreglerne i form af undtagelser til 

forbuddet i bestemmelsen. Her er der tale om individuel fritagelse eller gruppe 

fritagelser. For at være omfattet af fritagelsesundtagelserne i artikel 101 er det en 

	
25 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 62. 
26 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 34 
27 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde- Artikel 101 stk. 1.  
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nødvendighed, at der er tale om en aftale der også opfylder forbuddet i artikel 101. 

Det bør bero på en konkret vurdering om der er tale om en aftale, som er omfattet af 

forbuddet imod konkurrencebegrænsende aftaler i TEUF artikel 101. Såfremt der er 

tale om en konkurrencebegrænsende aftale som er omfattet af forbuddet i artikel 101 

skal det vurderes om aftalen kan fritages fra forbuddet i artikel 101 gennem 

gruppefritagelsesforordningen.28 Idet gruppefritagelse ikke er muligt bør det vurderes 

dernæst, om aftalen kan fritages fra forbuddet ved individuel fritagelse. Artikel 101 i 

TEUF er anset for at agere som en forbudsbestemmelse, dermed er en hver aftale som 

er omfattet af forbuddet, karakteriseret som en ulovlig aftale. Jf. Rådsforordningen 

1/200329, art. 1, stk. 1. 30 

Der skal nu vurderes på baggrund af ovenstående om der foreligger en vedtagelse, 

aftale eller samordnet praksis mellem parterne. Hertil vil der blive set på, om 

virksomhederne er uafhængige af hinanden og om dette ’’samarbejde’’ er med til, at 

udgøre en mærkbar virkning på konkurrencen på det pågældende marked. Derudover 

vil der blive vurderet om aftalen groft sagt er direkte konkurrencebegrænsende. For at 

vurdere om dette samarbejde er en aftale, en vedtagelse eller samordnet praksis listes 

der betingelser nedenfor.  

 

2.6 Hvornår er der tale om en aftale?  
Det er relevant at undersøge om den konkurrencebegrænsende ’’aftale’’ har 

form/karakter af en direkte aftale, en vedtagelse eller samordnet praksis, da det vil 

belyse graden af samarbejdet mellem aftaledeltagerne. Juridisk vil de forskellige 

aftaleformer være lige omfattet af forbuddet og dermed ville konsekvenserne for 

overtrædelse af forbuddet være ens for alle former så længe der forestår en 

konkurrencebegrænsning og en fælles vilje.  

 

2.6.1 Aftale 
En aftale defineres i dette konkurrencemæssige aspekt ved, at to fuldstændig 

uafhængige virksomheder/aktører på markedet sammen udtrykker et fælles mål og en 

fælles vilje. Målet skal som udgangspunkt være med til at hæmme, fordreje elle 
	

28 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 106 
29 Rådets forordning, nr. 1/2003. 16.december 2002. Om gennemførelse af 
konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82.  
30 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 35 
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begrænse konkurrencen på det pågældende marked. Såfremt dette er tilfældet, vil der 

være tale om en aftale, omfattet af forbuddet i TEUF artikel 101, jf. Sag T-1/89 

Rhone og Poulenc. 31 Handlinger som er ensidige, er dog ikke omfattet af forbuddet i 

TEUF artikel 101, der skal være tale om at parterne skal have et fælles følge eller 

mål/vilje om, at begrænse konkurrencen på markedet på baggrund af ’’aftalen’’ jf., C-

02 og 03/01 Bayer og Adalat32. Såfremt der er tale om, at visse af de parter i aftalen 

hæmmer konkurrencen hvor andre parter ikke gør, kan de parter som ikke aktivt 

hæmmer konkurrencen være fritaget fra forbuddet. Det er således ikke en 

forudsætning, at det skal være alle eller begge parter i aftalen som er med til, at 

begrænse konkurrencen. 33 

 

2.6.2Vedtagelser 
Vedtagelser kan typisk være en koordineret adfærd som ikke er længere varende, som 

er vedtaget mellem to uafhængige virksomheder. Vedtagelser adskiller sig fra aftaler 

på den måde, at der generelt nok ikke foreligger en aftale mellem parterne, men mere 

en udveksling af information, som begge parter derefter koordinerer deres adfærd på 

markedet ud fra. Adfærden som koordineres efter en vedtagelse, vil i 

konkurrencemæssig henseende også være omfattet af forbuddet i TEUF’s artikel 101. 
34 

 

2.6.3 Samordnet praksis 
Samordnet praksis er med til at bryde uafhængigheden af virksomheder som agerer på 

et givent marked. Som udgangspunkt ville der foreligge en form for koordinering 

enten af priser, produktion eller opdeling af markedet ved vedtagelse eller indgåelse 

af samordnet praksis, derudover vil samordnet praksis indebærer en vis grad af 

informationsudveksling som er med til at begrænse konkurrencen på markedet. 

	
31 Sag T-1/89 Rhone og Poulenc. I sagen var der udtrykt en fælles vilje mellem to medicinal 
virksomheder på det samme marked. EU- domstolen lagde vægt på, at der var tale om en 
fælles vilje og en bestemt ageren på markedet som absolut ikke var tilfældig hvorfor 
virksomhederne var omfattet af forbuddet om konkurrencebegrænsende aftaler, jf. TEUF 
artikel 101.   
32 Sag C-02 og 03/01 Bayer og Adalat- Sagen omhandler at Eu- retten i Bayer-dommen 
annullerede Kommissionens afgørelse for ADALAT. I Sagen var der ej vedgjort at der var 
tale om en klar aftale hvor moderselskaberne pålagde deres grossister eksport begrænsninger.   
33 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 37 
34 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 42 
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Samordnet praksis er særligt relevant, da det er væsentligt mere komplekst end bare 

indgåelse af et kartel. Der forefindes en bagatelgrænse for samordnet praksis da 

paralleladfærd er med til at skabe en mistænkelighed omkring en vedtagelse om 

samordnet praksis. Hertil kan markedsgennemsigtigheden med klarhed siges at tjene 

en stor rolle. Virksomheder observerer hinandens politik jævnligt, dermed kan 

virksomhederne holde sig opdateret med de nyeste tilbud og eventuelle ændringer 

deres konkurrenter foretager. Er markedsgennemsigtigheden høj på et givent marked, 

vil virksomhederne som er i konkurrence til enhver tid udføre en form for 

paralleladfærd. Paralleladfærd er som udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet i 

TEUF-artikel 101 og konkurrencelovens § 6. Aktører følger hinanden for at skabe 

konkurrence og undgå at miste markedsandel, dermed er der en utydelig grænse for 

en udefra kommende aktør om der er tale om samordnet praksis eller parallel adfærd. 

Foreligger der en generel mistanke om, at en eller flere aktører på et givent marked 

har vedtaget en form for samordnet praksis er det EU Kommissionen som skal bevise, 

at der i det specifikke tilfælde ikke er tale om, at der foreligger parallel adfærd, men 

en direkte vedtagelse om samordnet praksis. 35 

Som nævnt ovenfor skal enhver problemstilling vedrørende konkurrencebegrænsende 

aftaler vurderes hver for sig, idet omstændighederne på dette område og især omkring 

samordnet praksis ville kunne have en væsentlig betydning og i visse tilfælde fordreje 

sagens udfald.  

Dermed er det særligt relevant at diskutere selve aftalen mellem de givne aktører på 

markedet. TEUF-artikel 101 er som udgangspunkt formuleret bredt, hvorfor det ses 

nødvendigt at vurdere, om der kan være tale om en aftale i TEUF artikel 101’s 

forstand. De ovenstående måder at indgå et samarbejde på er uden tvivl omfattet af 

forbuddet i TEUF-artikel 101 og konkurrencelovens § 6.  

2.7 Hvem kan være omfattet af forbuddet i TEUF-artikel 101?  

2.7.1 Virksomhedsbegrebet 
Det er som udgangspunkt ikke alle virksomheder som kan være omfattet af forbuddet 

i TEUF-artikel 101. Dermed er det væsentlig, tidligt i vurderingsprocessen at se på, 

om en eller flere af de pågældende parter i en konkurrencebegrænsende aftale- 

overhovedet kan være omfattet af forbuddet. Det er som udgangspunkt virksomheder 
	

35 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 45 
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som varetager privatretlige opgaver og i privatregi som ville være omfattet af 

forbuddet. Dertil skal det pointeres at virksomheden som er omfattet af forbuddet, i 

visse tilfælde kan være en offentlig virksomhed. Indenfor konkurrencerettens virke 

defineres en virksomhed som36 

’’…	en	virksomhed	som	udøver	økonomisk	aktivitet	ved	at	udbyde	varer	eller	

tjenesteydelser	på	markedet’’.37	

Sondringen for, at få vurderet om virksomheden er omfattet af forbuddet i TEUF 

artikel 101 er, at virksomheden varetager privatretlige aftaler og opgaver, jf. TEUF 

artikel 106, stk.2. For at være omfattet af forbuddet i artikel 101, er det et krav at der 

skal være tale om en aftale mellem uafhængige parter, hvorfor det må stå tydeligt, at 

aftaler mellem moder og datterselskaber samt koncernaftaler på ingen måde kan være 

omfattet af netop dette forbud, idet disse ej fremstår som uafhængige virksomheder.38 

 

2.8 Aftale der begrænser konkurrencen 
Som udgangspunkt bærer bestemmelsen i sin ordlyd ingen definition af, hvad en 

konkurrencebegrænsende aftale eller generelt konkurrencebegrænsning måtte være 

eller defineres som. Der oplistes dog eksempler på hvad en konkurrencebegrænsning i 

sin essens kan være, jf. TEUF-artikel 101, stk. 1. Litra A-E. En 

konkurrencebegrænsning på et givent marked vil som udgangspunkt være omfattet af 

forbuddet i TEUF-artikel 101, dertil er en konkurrencebegrænsning defineret ved 

’’at der vil foreligge en konkurrencebegrænsning på markedet, når 

markedskræfterne ikke fungerer optimalt’’.39 

En konkurrencebegrænsende aftale kan have et formål som hverken er ulovligt eller 

uhensigtsmæssigt. Sondringen ligger i, at der skal lægges vægt på følgerne til sådan 

en aftale og hvordan aftalen påvirker konkurrencen på det pågældende marked. 

Konkurrencebegrænsning består som regel af, at mindst to virksomheder eller aktører 

der indtræder et samarbejde, hvor samarbejdet er med til at danne bestemte følger 

	
36 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 57 
37 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 56 
38 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 59 
39 Lærebog i Konkurrenceret, 2005- Koktvedgaard, Mogens, side 97 
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medvirkende til, at markedet forestår mindre attraktivt, for udefra kommende aktører. 

Derudover består begrænsningen endvidere i, at de virksomheder på det samme 

pågældende marked som ikke er en del af den konkurrencebegrænsende aftale 

mærker, at markedet bliver mindre attraktivt for dem. Aktører som allerede er på 

markedet, men ikke er en del af aftalen, begrænses i sin handlefrihed i et stort 

omfang. Idet der fra EU-kommissionens side foreligger en klar vurdering af, at en 

aftale mellem to uafhængige virksomheder på et marked er med til, at danne trusler på 

markedet for konkurrencen, kræves der som udgangspunkt ikke bevis for, at det 

skader konkurrencen.40 Samarbejdet kan dermed stoppes allerede i et meget tidligt 

stadie og kan på baggrund af en god vurdering undgå de store konsekvenser 

konkurrencen på markedet måtte opleve, jf. Sagerne: Sag 56/65, Societe Technique 

miniere 41og Sag C89/85 Cellulose 2.42 

2.8.1 Kan aftalen mærkes på markedet?  
Forbuddet i TEUF-artikel 101 finder først anvendelse såfremt visse kriterier og 

betingelser er opfyldt. Det må stå tydeligt, at mærkbarhedskravet er et af de mest 

essentielle. Som beskrevet ovenfor skal konkurrencen på det pågældende marked 

påvirkes som følge af aftalen. Forbuddet i TEUF-artikel 101 finder ikke anvendelse 

såfremt konkurrencen, ikke på nogen måder oplever en negativ påvirkning. Denne 

betingelse er ikke fremsat gennem lov, dog er det en betingelse som er blevet 

indarbejdet i fortolkningen af bestemmelsen, gennem retspraksis. Ydermere skal 

følgerne af en aftale, indgået mellem to uafhængige aktører på markedet, være 

’’mærkbar’’ på konkurrencen. Såfremt aftalen ikke er mærkbar, vil der ej være tale 

om en aftale i TEUF-artikel 101, stk. 1’s, forstand, jf. Sag C-5/69 Völk43. 

	
40 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 69. 
41 Sag 56/65 Societe Technique miniere eneforhandleraftaler hvor den eneste begrænsning på 
forhandleren var, at denne ej måtte sælge konkurrerende produkter. EU- domstolen udtalte i 
denne sag, at TEUF-artikel 101 og dets betingelser kun var opfyldt såfremt aftalen ’’direkte 
eller indirekte, faktisk eller muligvis’’ ville have en effekt på markedet og samhandlen.  
42 Sag C89/85 Cellulose 2, Her efterprøvede EU-domstolen Kommissionens afgørelse om, at 
der forelå samordnet praksis mellem en række selskaber som var beliggende uden for EU. 
Kommissionen havde fundet, at selskaberne havde overtrådt forbuddet i TEUF-artikel 101, 
dog kom EU-domstolen frem til på baggrund af efterprøvelsen, at det formentlig forelå 
parallel adfærd grundet bl.a. den høje markedsgennemsigtighed på prisannonceringer og 
prislister som tilfredsstillende kunne forklares på baggrund af oligopolistiske tendenser på 
markedet. 
43 Sag C-5/69 Völk, EU- domstolene slog fast i denne sag, at en aftale ikke falder ind under 
TEUF artikel 101’s anvendelsesområde såfremt man tager aftaleparternes svage stilling i 
betragtning som kun vil udgøre en ubetydelig påvirkning på det pågældende marked.  
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Som tidligere beskrevet er mærkbarhedskravet ikke fremsat gennem lov, dog har EU-

kommissionen udarbejdet såkaldte markedsandelstærskler. Markedsandelstærsklerne 

er med til at danne et overblik over hvad EU-kommissionen mener, ville være med til 

at danne en mærkbar påvirkning på markedet. Horisontale aftaler er som 

udgangspunkt aftaler mellem virksomheder, hvor virksomhedernes samlede 

markedsandel ikke overstiger 10% på markedet. Derudover indebærer en horisontal 

aftale, at virksomhederne som indgår aftalen, fremstår som mulige konkurrenter på 

markedet. 44 

Udover horisontale aftaler forefindes der vertikale aftaler. Vertikale aftaler er ikke 

omfattet af forbuddet, såfremt den samlede markedsandel ej overstiger 15%, 

derudover må parterne i en vertikal aftale ej heller ligesom horisontale aftaler være 

direkte eller potentielle konkurrenter med hinanden. Såfremt det ikke er muligt at 

danne et klart overblik over den samlede markedsandel for en eller flere 

virksomheder, som enten har indgået en horisontal eller vertikal aftale, har EU-

kommissionen bestemt en markedsandelstærskel på 10%. 45 

2.8.2 Påvirkes handlen mellem medlemsstaterne?  
Det er EU-reglerne og EU-retten som finder anvendelse fremfor nationalret, når der er 

tale om ’’sammenhandelspåvirkning’’. Såfremt en given aftale opfylder betingelsen i 

sammenhandelskriteteriet, er den givne aftale omfattet af forbuddet i TEUF-artikel 

101. Sammenhandelskriteriet er endvidere med til, at sondre klart mellem hvilket 

regelsæt der bør anvendes i forbindelse med bestemte tvister eller sager. 46 Det må stå 

tydeligt, at der er en væsentlig større chance for, at aftaler med flere parter eller dele, 

er underlagt EU-retlig fortolkning- da der er stor chance for, at en af parterne er med 

til, indebærer en påvirkning på en delstat. EU- domstolene har endvidere opstillet 

vurderinger af mærkbarhedskravet, dette er blevet gjort med henblik på, at skabe en 

uddybning af sammehandelspåvirkningen. Ved første punkt i disse vurderinger 

fremgår det tydeligt, at handelen mellem medlemsstaterne ikke må påvirkes, 

endvidere må aftalen virksomhederne indgår, ej have til følge eller til formål, enten 

direkte, indirekte eller aktuelt være med til, at påvirke samhandlen mellem 

medlemsstaterne. Afslutningsvist er det mærkbarhedsskravet som skal opfyldes, 

	
44 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 234 
45 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 66-68.  
46 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 64 og 65  
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dermed er det forudsætning, at aftalen begrænser konkurrencen på det givne marked. 

2.9 Undtagelser til artikel 101, stk. 1.  
Enhver tvist eller situation som menes at have en konkurrencebegrænsende effekt, 

kræver en konkret vurdering. Bestemmelsen bør tages i betragtning i henhold til 

situationen og de specifikke omstændigheder.47 Ovenfor er beskrevet de forskellige 

krav der forestår i henhold til om en aftale er omfattet af forbuddet. Det ses relevant at 

se på, om en aftale kan nyde en form for fritagelse af forbuddet, såfremt der er tale om 

konkurrencebegrænsende aftale omfattet af forbuddet i TEUF-artikel 101.  

2.9.1 Undtagelser og fritagelsesmuligheder 
TEUF-artikel 101 indeholder som udgangspunkt fritagelsesforordninger, hertil 

fremstår der gruppefritagelsesforordningen og individuelfritagelsen i TEUF artikel 

101, stk. 3. Jf. Forbudsprincippet er en virksomhed selv forpligtet til, at undersøge om 

der foregår en lovovertrædelse eller lignende. Forbuddet i artikel 101, stk. 1 har som 

udgangspunkt ingen retsvirkning såfremt virksomheder er fritaget af 

gruppefritagelsesforordningen. 48 

2.9.2 Gruppefritagelse 
Fritagelsen finder som udgangspunkt anvendelse på horisontale og vertikale aftaler. 

Der forestår som hovedregel to fritagelsesmuligheder når man er indenfor 

gruppefritagelse af horisontale aftaler. Horisontale aftaler kan fritages efter 

gruppefritagelsesforordningen49, såfremt aftalen indgået mellem parterne, har særligt 

fokus på, at specialisere sig indenfor forskning og udvikling. Bevæger man sig over i 

vertikale aftaler så kan disse gruppefritages på fire måder, nemlig såfremt der er tale 

om motorkøretøjer, teknologioverførsel, forskning og centrale fritagelse om 

gruppefritagelse af vertikale aftaler. Aftaler som holder sig indenfor 

markedsandelstærsklerne og falder ind under gruppefritagelses undtagelser, vil aftalen 

som udgangspunkt være fritaget fra forbuddet i TEUF-artikel 101. Såfremt en aftale 

ikke kan fritages gennem gruppefritagelsesforordning bør man se nærmere på, om 

aftalen kan fritages gennem individuelfritagelse nemlig TEUF artikel 101, stk. 3. 50 

	
47 Konkurrenceretten i EU, 2005- Christensen, Andreas. Side 421.   
48 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø, Jens, side 100 
49 Rådets forordningen 19/65  
50 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 106 
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2.9.3 Individuel fritagelse 
TEUF artikel 101, stk. 3 indeholder som beskrevet ovenfor reglen for individuel 

fritagelse af forbuddet i artikel 101. Individuel fritagelse kan kun være aktuelt såfremt 

de oplistede betingelser i bestemmelsen er opfyldt. Her skal det bemærkes, at 

betingelserne er kumulative og alle skal være opfyldt. Betingelse (i) påbyder, at 

aftalen som er indgået af parterne som udgangspunkt skal styrke effektiviteten i 

produktion eller distribution af varer eller tjenesteydelser. Aftalen skal endvidere have 

en væsentlig rolle indenfor den teknologiske udvikling og skal være med til, at 

fremme denne. På baggrund af denne betingelse kan det siges, at aftalen skal gavne 

objektive fordele som måske ikke ville have været kommet aftaleparterne til gode, 

dette kan sættes op imod de negative følger aftalen måtte skabe. Aftalen skal 

endvidere opfylde betingelse (ii) i TEUF artikel 101, stk. 3. I denne betingelse 

fremgår der, at aftalen skal komme forbrugere til gode. Hensigten her er, at forbrugere 

ikke skal ende med at kompensere på grund af, at en aftale er fritaget grundet sit enkle 

bidrag til en form for teknologisk udvikling. Endvidere fremgår det af betingelse (iii), 

at aftalen ikke må være med til, at konkurrencen pålægges en begrænsning eller 

lignende, som ikke er nødvendig for at opfylde aftalens formål. Afslutningsvist 

bestemmer betingelse (iiii) at aftalen ikke må være med til at udelukke konkurrence 

for nogle andre varer eller ydelser på det pågældende marked aftalen er indgået på. 51 

2.10 Konsekvenser ved at overtræde forbuddet om 
konkurrencebegrænsende aftaler 
Ovenfor er muligheden og retten til at være fritaget fra forbuddet beskrevet, dertil er 

det relevant at se på, hvilke konsekvenser og sanktioner der forestår ved, at overtræde 

forbuddet om konkurrencebegrænsende aftaler i TEUF-artikel 101. 52 Når en aftale 

ikke kan nyde fritagelse af forbuddet, enten ved gruppefritagelse eller 

individuelfritagelse, forestår der som udgangspunkt sanktioner ved overtrædelsen og 

parterne i aftalen vil blive sanktioneret.   TEUF-artikel 101 bestemmer, ud fra 

ordlyden, at overtrædelse af forbuddet som udgangspunkt i mindste tilfælde, vil 

medføre aftalens ugyldighed samt ulovlighed. Dette er som hovedregel den 

’’mildeste’’ sanktion der forestår for at overtræde forbuddet. Sekundær lovgivning 

påpeger dog, at der forestår flere sanktioner. Parterne i aftalen kan pålægges 

	
51 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 100-103  
52 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 85 
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forpligtelser i form af adfærdsregulerende eller strukturel karakter. Her menes det, at 

parterne direkte kan blive pålagt at ændre adfærd eller struktur på markedet. 

Derudover kan der uddelegeres bøder, tvangsbøder samt tilsagn. Afslutningsvist er 

der mulighed for, at medlemsstater har beføjelse til at pålægge erstatningsansvar til de 

parter aftalen er indgået i mellem. Erstatningsansvaret pålægges på baggrund af, hvad 

medlemsstaten finder ’’rimeligt’’. Hvad angår tvangsbøder, kan denne jf. Forordning 

1/2003 maksimalt udgøre 10% af den samlede årlige omsætning for, eller 5% af den 

daglige omsætning, dog skal der i disse tilfælde være tale om en klar uagtsom eller 

forsætlig handling fra parternes side, jf. Sag C-226/11 Expedia 53 . Det er EU-

Kommissionen eller, konkurrencemyndigheden i den pågældende medlemsstat som 

vil behandle uddelegering af tvangsbøder til parterne i en konkurrencebegrænsende 

aftale. 54 Endvidere kan den som handler i strid med Konkurrencelovens § 6, stk. 1 

eller TEUF- artikel 101, stk. 1 ved at indgå en aftale i form af et kartel straffes med 

fængsel op til halvandet år, jf. Konkurrenceloven 23, stk. 3. Forudsætningen for dette 

er, at overtrædelsen af konkurrencelovens §6, stk. 1 eller TEUF- artikel 101, stk. 1 

skal være forsætlig og af grov beskaffenhed. 

2.11 To typer af aftaler  
Det er relevant at se på om der er tale om en horisontal eller en vertikal aftale. 

Aftaleformerne er med til at belyse forholdende mellem aftaledeltagerne og klarlægge 

aftalens omfang samt størrelse.  

Der forefindes to typer af aftaler, nemlig horisontale og vertikale aftaler. (Dette 

illustreres nærmere i modellen nedenfor) Forbuddet i TEUF-artikel 101 finder 

anvendelse på begge typer af aftaler, dermed har det ingen betydning at sondre 

mellem en horisontal eller en vertikal aftale. Aftalen er omfattet af forbuddet, såfremt 

der er tale om en aftale, der hæmmer eller fordrejer konkurrencen på det pågældende 
	

53 Sag C-226/11 Expedia, Sagen omhandlede et Fransk og Amerikansk rejsebureau som i 
fællesskab solgte ferieløsninger. Den franske konkurrencemyndighed fandt, at de to 
selskabers fællesskab var i strid med TEUF-artikel 101. Expedia påstod for den nationale 
domstol at den samlede markedsandelsværdi var under 10%, dertil stillede den franske 
konkurrencemyndighed, EU-domstolen det spørgsmål om, grundet tærskelværdien under 10% 
skulle aftalen/fællesskabet fritages fra forbuddet? EU-domstolens sondring lå i, at visse 
aftaler kan kategoriseres som aftaler der har til formål at begrænse konkurrencen, hvor andre 
aftaler har konkurrencebegrænsende virkning. Det var klart at aftalen havde et 
konkurrencebegrænsende formål og ville påvirke samhandlen mellem medlemsstater dermed 
var de omfattet af TEUF artikel 101.  
54 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 85-86  
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marked, jf. Consten og Grundig, Sag C-58/54 og sag 56.55 Aftalerne kan groft deles 

op i, virksomheder som ligner hinanden og virksomheder som ikke er lige og på 

samme omsætningsled. 56  Med dette menes der, virksomheder som strukturelt, 

omsætningsmæssigt eller finansielt minder om hinanden. Kartelaftaler ses ofte 

mellem virksomheder der minder om hinanden, dermed forestår der incitament til, at 

indgå en aftale omkring f.eks. opdeling af markedet eller lignende da de vil forestå 

som direkte konkurrenter. Vertikale aftaler ses ofte at være mellem virksomheder som 

ikke er ens eller lige, dermed har denne type af aftale tit medført positive udfald med 

sig. Endvidere kan der i visse tilfælde være indgået aftaler imellem virksomheder som 

måske ikke er konkurrenter, dermed vil der være tale om en vertikal aftale. 57  

2.11.1 Horisontal aftale:  
	

	

	

2.11.2 Vertikal aftale:  
	

	

	

	

	

 
	

	
55 C-58/54 og sag 56 Consten og Grundig omhandler det forhold, hvor hvor en Tysk 
leverandør tildeler enerettigheden over at sælge sinde produkter. Dermed var sagen med til, at 
påvirke samhandlen. Den tyske virksomhed Grundig gav den franske virksomhed 
ekspotforbud og forbud imod at handle med andre producenter. Dette ansås jf. EU- domstolen 
som en konkurrencebegrænsende aftale der både havde påvirkning på samhandlen og gjorde 
markedet i Frankrig mindre attraktivt.  
56 Konkurrenceretten i EU, 2005- Christensen, Andreas. Side 140 
57 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 86-87 
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2.12 Aftalen i et EU-retligt perspektiv 
Aftalen mellem Telia og Telenor vil i dette afsnit blive analyseret i henhold til de EU-

retlige regler. Aftalen vil som udgangspunkt kun belyses på baggrund af TEUF og 

dets bestemmelser, samt hvad der måtte gælde herfor. Derudover vil det blive 

vurderet hvorvidt en aftale mellem Telia og Telenor på telemarkedet vil blive anset 

for værende en ’’kartelaftale’’.  

Såfremt Telia og Telenor indgår en ’’aftale’’ og her sammen vælger at koordinere 

deres priser, produktion eller deres geografiske markedsandele på telemarkedet, vil 

det som udgangspunkt være med til, at der er tale om et fælles formål mellem to 

uafhængige virksomheder. Dermed vil dette formål være med til at skabe en 

begrænsning i konkurrencen på markedet, hvorfor aftalen mellem disse vil være 

omfattet af forbuddet i TEUF-artikel 101, jf. Rhone Poulenc, sag T-1/89.58 Aftalen 

mellem Telia og Telenor vil uden tvivl forme det danske telemarked til, at være 

mindre attraktivt for eventuelle nye aktører, men også skabe en 

konkurrencebegrænsende situation for aktører som allerede er på markedet. Endvidere 

må det stå tydeligt, at disse virksomheder har informationsudvekslet indbyrdes, da de 

nåede frem til, et fælles ønske om fusion. 59  Telia og Telenor er på det danske 

telemarked to uafhængige virksomheder, dermed er betingelsen for, at det skal være 

uafhængige virksomheder, som indgår en aftale med hinanden opfyldt, hvorfor en 

aftale om koordinering af enten pris, produktion eller geografi vil være omfattet af 

forbuddet i TEUF artikel 101.60 En såkaldt prisaftale i dette tilfælde vil være omfattet 

af forbuddet og klart have en påvirkning på markedets konkurrencesituation. 

Ydermere er det en betingelse for at forbuddet finder anvendelse, at aftalen er 

mærkbar på markedet, også beskrevet ovenfor som mærkbarhedskravet. 61 

Markedsandelstærsklerne skal ved vurdering af mærkbarhedskravet tages i 

betragtning. Det må stå tydeligt, at såfremt der f.eks. er tale om en prisaftale mellem 

	
58 sag T-1/89, Rhone Poulenc- I sagen var der udtrykt en fælles vilje mellem to medicinale 
virksomheder på det samme marked. EU- domstolen lagde vægt på, at der var tale om en 
fælles vilje og en bestemt ageren på markedet som absolut ikke var tilfældig. Dermed var 
aftalen omfattet af TEUF artikel 101.  
59 https://www.berlingske.dk/virksomheder/telia-og-telenor-dropper-kaempe-fusion-i-
danmark 
60 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 57 
61 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 79 
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Telia og Telenor, vil dette anses for at være en horisontal aftale.62  Dermed skal 

markedsandelstærsklerne for horisontale aftaler tages i betragtning. Kommissionen 

har sat markedsandelstærsklen for horisontale aftaler til 10% samlet. 63  Telenor 

besidder en markedsandel på ca. 22,5% hvor Telia besidder 17,7%, - samlet udgør 

disse 41,2%(2015) som er langt højere end markedsandelstærsklen for horisontale 

aftaler.64 Markedsandelene for de to telegiganter har dog ændret sig sidenhen. Telenor 

besidder en markedsandel på 22 % og Telia besidder en markedsandel på 15 %.65 

Dermed opfylder Telia og Telenors prisaftale mærkbarhedskravet på konkurrencen på 

det pågældende telemarked. Aftalens generelle virkning på markedet skal tages i 

betragtning sammenholdt med formålet for selve aftalen, jf., BIDS dommen. 66  

På baggrund af ovenstående må det stå tydeligt, at Telia og Telenors samarbejde vil 

tage form af et ’’ulovligt’’ samarbejde og dermed opfylde de krav der skal til, for at 

være omfattet af forbuddet i Artikel 101.  

 

2.12.1 Er samhandlen påvirket?  
Sammenhandelskriteriet er som udgangspunkt det kriterium som i en analyse er med 

til at påvise om aftalen er med til, at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. 

Aftalen mellem Telia og Telenor fremstår i første omgang som en aftale der ikke ville 

have en påvirkning på samhandlen mellem medlemsstaterne. På baggrund af en 

nærmere analyse af de omtalte virksomheder, er det tydeligt at se, at både Telia og 

Telenor ikke kun har et solidt fodfæste på det danske telemarked. Telia er en del af 

TeliaSonera som er førende på det svenske og finske marked.67 Endvidere er Telenor 

	
62 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 91 
63 Meddelelse fra Kommissionen, EU-Tidende nr. C 101 af 27/04/2004 s. 0097 - 0118 
64 https://www.computerworld.dk/art/237414/magtkamp-om-de-danske-mobilkunder-her-er-
resultaterne-hos-tdc-telia-telenor-og-3 
65 https://mobil.nu/it-tele/mobilabonnementer-og-dataforbrug-teleselskaber-2018-96038 
66 Beef industry Development Society- sagen omhandlede en tvist mellem den irske 
konkurrencemyndighed og en branche forening i kødindustrien (BIDS) og Barry Brothers 
Meats LTD(en virksomhed). BIDS havde afgjort, at antallet af forarbejdningsvirksomheder 
skulle nedsættes fra 20 til 4, netop for, at reducere overkapaciteten. EU-domstolen fandt, at 
BIDS-aftalerne med virksomhederne på markedet var omfattet af TEUF artikel 101 da 
formålet med aftalen var, at ændre markedsstrukturen og konkurrencen herfor. Dertil ville 
aftalen medvirke til virksomheders udtrædelse af markedet, og for de virksomheder som blev 
på markedet ville rentabiliteten være langt højere. EU-domstolen afgjorde, at aftalen havde til 
formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen omfattet af TEUF artikel 101, stk. 1.  
67 https://www.telia.dk/om-telia/vores-historie/#/ 
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som udgangspunkt en del af et større selskab med et solidt fodfæste i Norge.68 De 

omtalte to selskaber operer ikke kun indenfor Danmarks grænser, dermed er 

samhandlen allerede påvirket ved dette. Derudover vil en udefrakommende aktør, 

såfremt der har dannet sig en kartel lignende aftale mellem Telia og Telenor, finde det 

danske telemarked vanskeligt at trænge ind i, netop grundet de høje adgangsbarriere 

aftalen vil medføre. Aftalen kan endvidere have en stor påvirkning på samhandlen i 

den forstand, at Telia og Telenor formentlig vil dumpe deres priser i bund for at 

skubbe andre eksisterende aktører ud af markedet (predatory pricing)69. Dumpningen 

af priserne i Danmark kan formentlig betyde, at virksomhederne vil prøve på at skabe 

en balance og dermed hæver priserne for f.eks. de norske forbrugeres abonnementer. 

Samhandlen bliver direkte og aktuelt påvirket, dermed kan det med klarhed pointeres, 

at aftalen mellem de to telegiganter endnu engang er omfattet af forbuddet i TEUF-

artikel 101, stk. 1.  

2.12.2 Kan aftalen fritages fra forbuddet?   
Som nævnt ovenfor forestår der visse fritagelsesordninger. Det er relevant at se på, 

om der i dette specifikke tilfælde kan være nogen form for fritagelse virksomhederne 

kan påberåbe sig overfor myndighederne. Virksomheder kan som nævnt ovenfor 

fritages efter gruppefritagelsesforordningen, jf. TEUF artikel 101, stk. 1, eller 

individuel fritagelsesreglen, jf. TEUF artikel 101, stk. 3. 70  Virksomheder/aktører 

bliver i disse tilfælde jf. Forbudsprincippet i første omgang forpligtet til selv at 

undersøge hvorvidt de er omfattet af forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1. Ovenfor er 

sammenhandelskriteriet analyseret, og det må stå tydeligt, at på baggrund af de følger 

aftalen kan skabe, ville samhandlen mellem medlemsstaterne potentielt og sikkert 

påvirkes, hvorfor denne anses for værende opfyldt.71 Aftalen er endvidere med til, at 

skabe en klar og mærkbar effekt på konkurrencen på det pågældende marked, hvorfor 

mærkbarhedskravet også ansås for værende opfyldt.72 Aftalen havde karakter af en 

horisontal aftale da aftaleparterne i stor grad har ligheder, dermed opfyldte de ej heller 

markedsandelstærsklen for horisontale aftaler, hvorfor aftalen opfylder de krav der 

	
68 https://www.telenor.com/no/om-oss/telenor-i-verden/norge/ 
69 https://www.priceintelligently.com/blog/predatory-pricing 
70 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 83-84 
71 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 62 
72 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 66 
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skal være gældende for, at være omfattet af forbuddet i TEUF artikel 101, stk.1. 73 

Aftalen er som udgangspunkt baseret på, at de to telegiganter går sammen og danner 

en aftale omkring en prissænkning, dertil bør det analyseres og dernæst vurderes om 

aftalen ville kunne bidrage til en form for effektivisering af produktion eller lignende. 

Prissænkningen ville klart kunne have en positiv effekt på slutbrugerne på 

telemarkedet. Aftalen er som udgangspunkt omfattet af forbuddet i TEUF-artikel 101, 

stk. 1 idet betingelserne og kravene herfor ses opfyldt (se ovenfor). Aftalen ville 

kunne fritages, såfremt aftaleparterne former aftalen således, at denne opfylder de 

krav der forestår i artikel 101, stk. 3. På givet tidspunkt vil aftalen dog være omfattet 

af forbuddet og fremstå som en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale, jf. TEUF-

artikel 101, stk. 1. Det kan hertil være en overvejelse, at telegiganterne muligvis 

kunne udforme aftalen således at denne fremstod mere samfundsefficent ved, at 

forbrugere kunne nyde af de sænkede priser.  

 

2.13 Konkurrencelovens § 6 versus TEUF-artikel 101  
Som udgangspunkt deler konkurrenceloven § 6 og TEUF-artikel 101 en masse 

ligheder. Den nationale ret er dog modificeret og ikke helt ens med EU-retten. 

konkurrencelovens §6 indeholder i modsætning til EU-retten ingen form kriterium 

eller betingelse med henblik på sammenhandelspåvirkning. Derudover indeholder den 

nationale konkurrencelov visse særregler, disse fremgår af punkt 6 og 7 i 

Konkurrencelovens § 6, stk. 2. Som udgangspunkt er det konkurrencerådet som har 

fået tildelt beføjelse til at fritage en eller flere aftaleparter fra forbuddet om 

konkurrencebegrænsende aftaler i Konkurrencelovens § 6, dermed er 

konkurrencerådets funktion i perspektiv til Kommissionens virke. Det er væsentligt at 

se negativitetstesten, denne fremgår af konkurrencelovens § 9. 74 

	
73 Meddelelse fra Kommissionen, EU-Tidende nr. C 101 af 27/04/2004 s. 0097 - 0118 
74 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 225-226 
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2.14 Hvornår finder Konkurrencelovens § 6 anvendelse?   

 

2.14.1 Aftale vedtagelse eller samordnet praksis? 
På det område hvor der opstilles betingelser for, at forbuddet i Konkurrencelovens § 6 

finder anvendelse, er konkurrencerettens betingelser lige med EU-rettens betingelser 

herunder TEUF. Der skal i konkurrencelovens forstand nøjagtig som EU-rettens 

forstand være tale om en direkte aftale, vedtagelse eller samordnet praksis, en parallel 

adfærd kan dermed ikke anses for værende omfattet forbuddet. 75 

 

2.14.2 Uafhængige virksomheder 
Det står tydeligt, at der i konkurrencelovens forstand ej heller er tale om en aftale, 

vedtagelse eller samordnet praksis omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, 

såfremt disse er indgået mellem datter/moder eller søsterselskaber, jf. 

Konkurrencelovens § 5, stk. 1. Nøjagtig som det fremgår af TEUF artikel 101, stk. 1, 

skal en aftale som er omfattet af forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1, være en aftale 

om uafhængige virksomheder/parter, dette fremgår endvidere også direkte af 

konkurrenceloven, jf. Konkurrencelovens § 5, stk. 1.  

 

2.14.3 Begrænsning i konkurrencen på markedet 
Aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis som hæmmer og fordrejer konkurrencen, 

eller har til følge eller til formål at skade konkurrencen er som udgangspunkt omfattet 

af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. samt TEUF-artikel 101. Det bør 

pointeres, at en aftale som er indgået af uafhængige virksomheder ikke nødvendigvis 

kan fritages fra forbuddet, såfremt aftalen ikke medfører følger der skader eller 

hæmmer konkurrencen. Såfremt aftalen i sig selv bliver vurderet til at have haft sådan 

et formål vil denne være omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. På 

baggrund af dette kan det konstateres, at formålet for både Konkurrencelovens § 6, og 

TEUF artikel 101 er, at forhindre et eventuelt samarbejde mellem virksomheder som 

ikke kun har til følge om at begrænse konkurrencen, men også til formål.  

	
75 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 226 
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2.14.4 Kravet om mærkbarhed på markedet 
Der forefindes en u lovbestemt bagatelregel for, hvornår konkurrencelovens §6, stk. 1 

finder anvendelse. konkurrencelovens § 6, stk. 1 finder kun anvendelse, såfremt 

aftalen udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning på markedet, dertil indeholder 

konkurrencelovens § 7 stk. 1, en lovbestemt bagatelregel.  konkurrencelovens § 7, stk. 

1, forestår endvidere som en undtagelse til forbuddet i Konkurrencelovens § 6, stk. 1. 

Det skal dog pointeres, at aftaler som begrænser produktion, eller aftaler som direkte 

går ud på at priskoordinere er omfattet af forbuddet i Konkurrencelovens § 6, stk. 1, 

jf. konkurrencelovens § 7 stk. 2. 76 

 

2.15.5 Undtagelser konkurrencelovens §6.  

2.15.5.1 Gruppefritagelse i konkurrencelovens forstand  
Gruppefritagelsesreglerne fremgår endvidere også i konkurrenceloven, nemlig 

konkurrencelovens § 10. Gruppefritagelsesreglerne er med til, at fritage en eller flere 

parter af aftalen, jf. konkurrencelovens § 10. Den EU-retlige vurdering af 

gruppefritagelsesreglerne fremgår på samme måde indenfor nationallovgivning, 

dermed må det stå tydeligt, at § 10 i Konkurrenceloven er en implementering af 

gruppefritagelsesreglerne i TEUF, hvorfor de samme betingelser finder anvendelse 

herfor.77 

2.15.5.2 Individuel fritagelse i konkurrencelovens forstand.  
Konkurrencelovens § 8, stk. 1 punkt 1-4 indeholder betingelser for fritagelse i form af 

individuel fritagelse. Opfyldes disse betingelser kan en eller flere parter af aftalen 

fritages fra forbuddet i Konkurrencelovens § 6 stk. 1, jf. Konkurrencelovens § 8, stk. 

1. 78 

 

2.16 Aftalen i et konkurrenceretligt perspektiv  
Som beskrevet ovenfor deler EU-retten og den nationale konkurrencelov en stor del af 

de krav der skal til, for at en aftale kan anses for at være omfattet af forbuddet i 

	
76 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 225-228 
77 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side  231 
78 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 232 
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konkurrencelovens § 6, stk. 1. Det kræves indenfor EU-retten, at de pågældende 

aftaleparter skal fremstå uafhængige. Kravet om, at aftaleparterne skal være 

uafhængige, anses i dette tilfælde for at være opfyldt, jf. Konkurrencelovens § 5, stk. 

1. Telia og Telenor er som udgangspunkt uafhængige virksomheder som agerer hver 

for sig på det danske telemarked. Det er ovenfor blevet konkluderet på baggrund af 

den EU-retlige analyse, at den omtalte ’’aftale’’ mellem Telia og Telenor vil tage 

form som en ulovlig aftale og være omfattet af både forbuddet i TEUF-artikel 101, 

stk.1 og konkurrencelovens § 6. Endvidere kan det med klarhed siges, at sådan en 

aftale mellem disse to telegiganter vil udgøre en mærkbar effekt på konkurrencen på 

det pågældende marked, dermed opfylder aftalen også mærkbarhedskravet. Såfremt 

aftalens parter sammen havde en årlig omsætning på under en milliard kr.79 Aftalen 

vil jf. konkurrencelovens § 7 kunne undtages fra forbuddet i konkurrencelovens § 6. 

Udover den årlige omsætningsgrænse må aftaleparterne maksimalt udgøre 10% af det 

pågældende marked, jf. konkurrencelovens § 7, stk. 1. Nr. 1. Aftalen ville endvidere 

kunne gruppefritages jf. konkurrencelovens § 10. Reglerne om gruppefritagelse er 

implementeret fra EU-retten ind i nationalret. På baggrund af dette gælder der ved 

horisontale aftaler, som der er tale om i dette tilfælde, at aftalen specifikt bidrager til 

specialisering, forskning og udvikling. Det må dermed stå tydeligt, at aftalen mellem 

telegiganterne nok ikke vil have et stort fokus på dette område og formålet i dette 

tilfælde er, at optjene større markedsandel for parterne. Aftalen kan derudover søge 

om fritagelse af forbuddet gennem individuel fritagelse jf. Konkurrencelovens § 8, 

stk. 1. Bestemmelsen oplister en række punkter der søges opfyldt, før man kan 

individuel fritages fra forbuddet. Aftalens fokus er som udgangspunkt, som nævnt 

ovenfor, at parterne gennem en prisaftale optjener større markedsandel, dermed anses 

aftalen ikke for at opfylde det første punkt i konkurrencelovens § 8, stk.1. som 

beskriver, at aftalen skal kunne styrke effektiviteten. Anden punkt i bestemmelsen 

beskriver det forhold, at aftalen skal kunne bidrage til, at sikre forbrugere en rimelig 

andel/fordel hertil. Aftalen ville klart sikre, at forbrugere en fordel idet priserne i 

aftalens første levetid vil være lave. Aftalepartner bør ikke påføre 

markedsbegrænsninger som er med til at begrænse virksomheder til at opfylde deres 

mål på markedet, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1, nr. 3.  

	
79 Telia Annual Report + Sustainability, Teliasonera 2015.  
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Det må stå tydeligt, at aftalen mellem Telia og Telenor ikke opfylder en af de 

fremgående betingelser i konkurrencelovens § 8, stk. 1, hvorfor aftalen ikke kan 

fritages fra forbuddet og sanktioner forbundet med, at indgå sådan en prisaftale af 

denne karakter. Forbrugere sikres en rimelig andel/fordel ved aftalen, dog forestår 

aftalen inefficient til at kunne bibeholde en lav pris i forhold til 

konkurrencesituationen som vil ændre sig til et monopollignende marked. 

Aftaleparterne kan endvidere undgå straf ved, at en eller flere af aftaleparterne melder 

aftalen til konkurrencerådet idet de selv har pligt til, at undersøge om de er i færd med 

en ulovlig aftale omfattet af konkurrencelovens § 6, jf. Konkurrencelovens §§8-9. 

Anmeldelsen kan føre videre til, at aftaleparterne fritages fra straf, jf. 

Konkurrencelovens § 8. Derudover kan aftaleparterne fritages fra straf gennem 

konkurrencelovens § 9, nemlig ikke-indgreb reglen som bestemmer, at aftalen er 

fritaget fra straf på baggrund af anmeldelse. 80 

 

2.17 Samordnet praksis i perspektiv til direkte aftale 
Som beskrevet ovenfor forestår samordnet praksis mere eller mindre i form af et 

samarbejde mellem de pågældende virksomheder på markedet. Ved samordnet 

praksis er det vigtigt at sondre mellem, hvornår der formelt foreligger en aftale 

mellem virksomhederne. Samordnet praksis er det forhold, hvor virksomhederne ikke 

er nået frem til at indgå en aftale, men sammen deler og erstatter den risiko som må 

være forbundet med et praktisk samarbejde. Som udgangspunkt udgør samordnet 

praksis ej en aftale og opfylder ikke de krav der er tilhørende for, at der er tale om en 

reel aftale mellem virksomhederne, derimod viser samordnet praksis en 

adfærdskoordinering mellem virksomhederne. 81Dertil er det vanskeligt at belyse en 

fælles koordinering i form af samordnet praksis i det denne form klart deler en masse 

ligheder med forholdet om paralleladfærd. En paralleladfærd er som udgangspunkt 

ikke lige eller sidestillet med samordnet praksis. Paralleladfærd kan dog være et 

forhold det forstærker sandsynligheden for, at der er tale om samordnet praksis når 

adfærden medfører at der ej foreligger en konkurrencesituation på markedet som der 

ellers ville have været. Sandsynligheden for at der er tale om samordnet praksis på 

baggrund af parallel adfærd forstærkes navnlig såfremt adfærden muliggør det for de 
	

80 Kompendium i Konkurrenceret- EU-Konkurrenceret og dansk konkurrencelovgivning, 
2012- side 232 
81 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 46 
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pågældende parter at opnå en ligevægt på henholdsvis f.eks. pris eller produktion, 

samt at sikre en markedsandel til de involverede parter som uden adfærden ej havde 

været muligt samt at forbrugere ikke har et frit leverandørudvalg. Det sidstnævnte er 

som hovedregel til skade for forbrugere. Det skal pointeres, at virksomheder som 

forholder sig ensartet på markedet, dog hvor der ingen fælles vilje foreligger mellem 

dem anses ikke for at være omfattet af forbuddet i TEUF-artikel 101, stk. 1, i form af 

samordnet praksis. Virksomhederne skal dermed til en hver tid nøje overveje hvordan 

de vil agere på markedet og hvad virksomheden henholdsvis vil tilbyde sine kunder. 

Telemarkedet i Danmark er udformet som et oligopolistisk marked, dertil kan det 

nævnes, at markeder med får udbydere er i stand til, at tilpasse deres adfærd 

fuldstændigt, uden at der foreligger nogen fælles aftalt vilje, dermed vil der i sådan en 

situation ikke være tale om samordnet praksis, men parallel adfærd i forhold til TEUF 

artikel 101, stk. 1. På et oligopolistisk marked ses det ofte, et én virksomhed optræder 

som prisfører hvor de andre virksomheder følger dennes prisfastsættelse, dermed 

rammes sådan en situation med en prisfører ikke af forbuddet i TEUF artikel 101 og 

tager ej form som samordnet praksis. 82 

 

2.17.1 Formålet ved at indføre begrebet ’’samordnet praksis’’  
Begrebet samordnet praksis er blevet indført for at forhindre virksomheder i at deltage 

i en uformel aftale om samordning af praksis der alligevel skader konkurrencen på 

lige fod som en direkte aftale. Den samordnede praksis anses bør ikke være en metode 

eller måde hvorpå konkurrencebestemmelserne og forbuddet kan omgås. Såfremt 

dette begreb ikke var indført i bestemmelsen, ville enhver samordning af praksis være 

modstridende med den konkurrenceretlige forudsætning om uafhængige 

virksomheder på markedet. 83  

 

2.18 Sondring af samordnet praksis versus parallel adfærd 
Den essentielle sondring mellem samordnet praksis og parallel adfærd ligger i, om der 

har været kontakt eller anden form for informationsudveksling mellem 

virksomhederne som samordner deres praksis og ageren. Jf. Sukker-dommen sag C-

	
82 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 49 
83 Regulering af konkurrencen i EU. 2008. Iversen, Bent side 37.  
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40/4884 og Pioneer dommen sag C- 100/103/80. 85 Det må dertil stå tydeligt, at enhver 

konkret sag eller tvist ikke kan hænges op på dette, idet der kan opstå situationer hvor 

der ingen kontakt har været, dog en samordnet praksis. Tvivlen som bliver skabt på 

baggrund af dette er klart med til, at berettige virksomhederne til at rette adfærd på 

markedet i forhold til deres konkurrenter. 86 

 

2.19 Hvornår er der tale om samordnet praksis?   
Virksomheder kan ikke anses for at være omfattet i forbuddet i TEUF artikel 101 

uden der foreligger nogen praksis. Som udgangspunkt vil et møde med konkurrenten, 

hvor man deler en fælles vilje om at samordne markedsadfærd og udveksler 

forretningshemmeligheder såsom f.eks. priser og produktion været omfattet af 

forbuddet i TEUF artikel 101, selvom der ej foreligger en praksis. Virksomheder kan 

ikke være omfattet af forbuddet om samordnet praksis når blot der foreligger en form 

for samordning. 87Jf. POLYPROPYLEN dommen88  hvor EU-domstolen har udtalt 

’’…samordnet praksis forudsætter en adfærd på markedet, der ligger i forlængelse 

af denne samordning, samt årsagsforbindelse mellem samordningen og adfærden.’’ 
89. Det afgørende dermed er, at virksomhederne viser at der foreligger en samordning 

og at der eventuelt foreligger en kommunikation mellem virksomhederne.  

2.19.1 Hvordan opdager kommissionen samordnet praksis vs. parallel adfærd?  
Som nævnt ovenfor er det ekstremt vanskeligt at opdage og føre beviser for, at der på 

et marked er tale om samordnet praksis fremfor paralleladfærd grundet den 

hemmelige karakter, men hvad kan kommissionen gøre ved dette? Kan en af 

aftaleparterne i et samarbejde som samordnet praksis, altid redde sig ud ved at 

redegøre for, at der på et pågældende tidspunkt udelukkende forelå parallel adfærd?  

	
84Sag C-40/48 Sukker-dommen, EU- domstolen udtalte i denne sag at enhver 
erhvervsdrivende uafhængigt skal fastlægge den kommercielle politik, han agter at føre på 
markedet. Sagen er essentiel for kontaktskravet mellem virksomheder som samordner deres 
praksis.  
85 C- 100/103/80 Pioneer-dommen, sagen omhandlede Pioneers europæriske hovedkvarter 
som havde deltaget i samordnet praksis. Dertil havde Pioneer inviteret konkurrent til møde.  
86 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 49 
87 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 50 
88 Poropylen Dommene- T1/89 til T4/89- Her fastslog EU-domstolen, at samordnet praksis 
også kan foreligge, når blot samordningen har fundet sted, uden at nogen praksis har kunne 
påvises.  
89 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 50-51 
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Kommissionen har dermed bemyndigelse til, at læne sig op ad en afkræftelig 

formodning om at der i et givent tilfælde foreligger samordnet praksis, jf. Sag C 89/85 

Cellulose II. 90Det må stå tydeligt, at kommissionen ikke kan gøre dette i alle tilfælde, 

dermed bør forholdet være af sådan en karakter, at der ingen anden forklaring kan 

være på forholdet og  de faktiske omstændigheder. Virksomhederne får derefter 

mulighed for, at afkræfte Kommissionen i deres formodning ved, at belyse 

omstændighederne i et andet perspektiv som understøtter at forholdet kan være andet 

end samordnet praksis.91  Jf. Sag 29 og 30/83 CRAM dommen og Farvestofsagen 

sagen. 92 

	

Det fremgår af TEUF artikel 101, stk. 1’ s ordlyd at enhver samordnet praksis er 

uforenelig med det indre marked og forbudt.  

’’alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger og 

alle former for samordnet praksis…. er uforenelig med det indre marked og er 

forbudt…’’ 

I ordlyden i bestemmelsen er samordnet praksis tydeligt nævnt og står i 

bestemmelsens forstand omfattet som en direkte aftale. En parallel adfærd er dog for 

Kommissionen noget vanskeligere at afklare. Som beskrevet ovenfor vil en samordnet 

praksis som udgangspunkt være omfattet af forbuddet I TEUF artikel 101 såvel som 

en direkte aftale, dertil vil det være de samme fritagelsesmuligheder som vil gælde for 

en samordnet praksis, jf. endvidere afsnit 2.9.  

 

2.20 Juridisk delkonklusion  
Afslutningsvis skal det konkluderes, at den omtalte prisaftale opfylder de betingelser 

der fremgår af TEUF artikel 101, stk. 1, og Konkurrencelovens § 6, stk. 1 for at være 

omfattet af forbuddet der fremgår af bestemmelserne. Fritagelsesmulighederne for at 
	

90	Sag C89/85 Cellulose 2, Her efterprøvede EU-domstolen Kommissionens afgørelse om, at 
der forelå samordnet praksis mellem en række selskaber som var beliggende uden for EU. 
Kommissionen havde fundet, at selskaberne havde overtrådt forbuddet i TEUF artikel 101, 
dog kom EU-domstolen frem til, at det formentlig forelå parallel adfærd grundet bl.a. den 
høje markedsgennemsigtighed på prisannonceringer og prislister som tilfredsstillende kunne 
forklares på baggrund af oligopolistiske tendenser på markedet.	
91 EU- konkurrenceret, 2014 –Fejø Jens, side 50 
92 Sag 29 og 30/83- CRAM, Kommissionen antog at der forelå samordnet praksis mellem to 
virksomheder og der ingen anden forklaring på dette kunne være. Virksomhederne fik 
mulighed for at godtgøre at der ikke var nogen form for samordnet praksis. EU- domstolen 
fandt i denne sag, at der var tale om samordnet praksis.  



	 40	

være fritaget fra forbuddet i TEUF artikel 101 og Konkurrencelovens § 6, stk. 1 

findes henholdsvis i TEUF artikel 101, stk. 3 samt konkurrencelovens §§8-10. 

Opfylder en bestemt aftale eller en samordnet praksis de betingelser der fremgår af 

TEUF artikel 101, stk. 3, ville denne kunne nyde fritagelse fra forbuddet. Den omtalte 

prisaftale mellem Telia og Telenor på telemarkedet ville som udgangspunkt ikke 

vurderes til, at være en aftale med konkurrencebegrænsende virkning, men mere en 

aftale som har til formål om, at begrænse konkurrencen, idet aftalen tager afsæt i, at 

tvinge andre aktører ud af markedet ved at dumpe priserne på ydelser og produkter. 

Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at der foreligger mulighed 

for samhandelspåvirkning, hvorfor denne betingelse også anses for opfyldt. På 

baggrund af at der foreligger samhandelspåvirkning vil det i det konkrete eksempel 

være EU-retten som finder anvendelse. Udefrakommende aktører vil på baggrund af 

sådan en prisaftale opleve og opfatte telemarkedet i Danmark mindre attraktivt. 

Aftalen vil klart være med til, at skabe høje adgangsbarrierer. Aftalen kan endvidere 

medvirke til, at borgere i andre medlemslande vil ende med at kompensere for det tab 

aftaleparterne kommer til at opleve i Danmark, da det kunne tænkes, at priserne for 

det andre lande forhøjes. Dermed kommer aftalen udenlandske borgere til ugunst. 

Aftalen kan i sin karakter, ikke  fritages fra forbuddet. Såfremt aftalen var udformet 

således at denne sikrede en rimelig fordel for forbrugere, samt at aftalen bidrager til 

forbedring af produktion og/eller fordeling af de tjenesteydelser eller varer der 

udbydes af parterne, ville aftalen opfylde nogle af de oplistede betingelser for 

fritagelse af forbuddet, jf. TEUF artikel 101, stk. 3. Konkurrencen ville dog påvirkes, 

og det må stå tydeligt, at sådan en aftale ville være med til, at der vil forekomme og 

ophobe sig unødvendige konkurrencebegrænsninger på markedet, jf. TEUF artikel 

101, stk. 3 Litra A-B. Ydermere kan den omtalte kartelaftale udløse fængselstraf i op 

til 1 år og 6 måneder udover bøder, erstatningsansvar og tvangsbøder, jf. 

Konkurrencelovens 23, stk. 3.   

På baggrund af den ovenstående juridiske analyse kan det ligeledes, at aftalen ikke 

ville være til gavn for virksomhederne i form af et kartel eller samordnet praksis, idet 

disse ville være omfattet af forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1 og ej ville kunne 

fritages gennem fritagelsesmulighederne i TEUF artikel 101, stk. 3, og 

Konkurrencelovens §§ 8-10. Parallel adfærd læner sig op af samordnet praksis og 

vurdering herfor, om der er tale om parallel adfærd contra samordnet praksis anses for 

at være snæver, dermed ville virksomhederne kunne indordne deres ageren på 
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markedet i form af parallel adfærd uden en form for samordnet praksis. Det kan 

sammenfattende konkluderes, at både en kartelaftale og en samordnet praksis deler de 

samme restriktioner og fritagelsesmuligheder, dog forestår der en snæver sondring 

mellem en samordnet praksis og parallel adfærd. Den vigtigste sondring her må anses 

for at være kravet om kontakt mellem virksomhederne, idet denne belyser grænsen 

mellem samordnet praksis vs. Parallel adfærd.  

Kapitel 3: Økonomisk del 
	

De økonomiske faktorer som gør sig gældende indenfor kartelsamarbejde vil her i den 

økonomiske del blive beskrevet, redegjort og analyseret i forhold til prisaftalen og 

problemstillingen telegiganterne er en del af. Derudover vil den økonomiske del bl.a. 

tage afsæt i, at redegøre for de teorier som gør sig gældende indenfor et 

kartelsamarbejde. Endvidere findes det relevant i forhold til afhandlingens emne, at 

analysere det danske telemarked samt de tilspidsede konkurrenceforhold der 

foreligger herfor.  

	

Det vil i den økonomiske analyse antages, at virksomhederne indtræder et 

kartelsamarbejde hvor de pågældende virksomheder selv afsætter deres priser. 

Dermed vil teorier som Bertrand og spilteorien gøre sig særligt gældende. Spilteorien 

findes særlig relevant i forhold til kartelsamarbejdet da dette ville belyse 

karteldeltagernes incitament for karteldeltagelse.  

	

3.1 Monopol 
Et monopolt marked defineres som hovedregel ved, at der forefindes en enkelt 

udbyder af en specifik vare, dermed forekommer produktionen til en producent. Ene 

udbyderen kaldes på sådan et marked for en monopolist. Monopolisten er på 

baggrund af sin markedsposition i stand til, selv at regulere pris og mængde på den 

producerede vare. Endvidere kan monopolisten grundet den manglende konkurrence 

afsætte sin pris (P) på den producerede vare til at være langt højere end sine 

omkostninger, også kaldet monopolpris. En monopolist opnår den bedst mulige pris 

for sin producerede vare ved, at sætte sin MR (marginal revenue) = sin MC(marginal 

cost), med andre ord profitmaksimerer monopolisten og sætter sine marginale 



	 42	

indtægter lig med sine marginale omkostninger. Dette medvirker til, at monopolisten 

hermed finder den bedst mulige pris i forhold til produktion. 93 

Monopolisten kan finde den bedst mulige pris ved at producere i lig med 

efterspørgslen, derved vil monopolisten aldrig spilde nogle af sine varer og ingen 

produktion vil gå tabt. Dette ses ofte indenfor brancher med fødevarer, hvor der kan 

forekomme store mængder af produktionsspild. Efterspørgslen vil herefter i 

afhandlingen refereres som ’’D’’ for Demand. Det ses til enhver tid, at aktører på 

markeder med ufuldkommenkonkurrence og hermed monopoler opnår en langt højere 

profit versus markeder som f.eks. oligopol og fuldkommenkonkurrence. 94 

 

3.2 Oligopol   
Oligopolmarkedet læner sig tæt op ad det monopolistiske marked, hertil vil den 

væsentligste forskel mellem disse være, at der til modsætning et monopol marked 

med én enkelt udbyder fremstår få udbydere af samme vare på et oligopolistisk 

marked. På det oligopolistiske marked er der grundet de få antal af aktører en stor 

opmærksomhed mellem aktørerne på markedet. De får aktører på markedet er 

afhængige af hinanden og analysere hinandens træk og handlinger på markedet nøje. 

Såfremt markedsgennemsigtigheden er høj, vil aktører på et oligopolistisk marked til 

enhver tid hurtigt efterligne hinanden, idet ingen af aktørerne vil ende med, at miste 

markedsandel grundet passivitet.  Det ses ofte, at markeder med få udbydere er de 

markeder som der også dannes kartelsamarbejde indenfor. Enhver aktør vil altid have 

det for øje at opnå en såkaldt monopolpris og position, dermed er denne økonomiske 

antagelse et af de mange faktorer som fremmer karteldannelse på det oligopolistiske 

marked, idet incitamentet medvirker til, at man indtræder et ulovligt samarbejde med 

henblik på, at konkurrere mindre og tjene mere. I et marked med fuldkommen 

konkurrence ville det som udgangspunkt være mere vanskeligt at opretholde et 

kartelsamarbejde. Såfremt dette skal iværksættes, er det en forudsætning herfor, at 

alle aktørerne på markedet indtræder og forbliver en del af samarbejdet. 95Det danske 

telemarked er i dag uden tvivl formet som et oligopol. Der forestår på det danske 

telemarked få, men store aktører, nemlig: Telia, Telenor, TDC (yousee) og 3 mobil, 

	
93	Intruduction to industrial organization, 2000, Cabral, Luis. Side 71	
94 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 72.  
95 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 164. 
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hvorfor der er tale om et oligopolistisk marked. På baggrund af det oligopolistiske 

markeds tilbøjelighed overfor eventuelle kartelaftaler ses det sandsynligt, at Telia og 

Telenor vil have en begæring om et lignende hemmeligt samarbejde netop efter en 

mislykket fusion.  

 

3.3 Aftale om priskoordinering 
Aftalen mellem Telia og Telia kunne tænkes at tage afsæt i, at sammen priskoordinere 

bestemte produkter på markedet for mobiltelefoni. Formålet for priskoordinering 

tager afsæt i at underbyde eventuelle konkurrenter og med fordel tvinge disse ud af 

markedet, nemlig strategien om predatory pricing.  

3.3.1 Predatory pricing:  
Det ses nødvendigt at redegøre for predatory pricing strategien, da strategien 

anvendes af de karteldeltagende virksomheder på det pågældende marked der på 

baggrund af kartellet opnår en dominerende stilling.   

Predatory pricing strategien tager udgangspunkt i at underbyde en eller flere aktører 

på markedet med henblik på, at tvinge denne eller disse ud af markedet. Predatory 

pricing strategien udfolder sig omkring, at virksomheder ’’ofrer’’ en del profit væk 

ved at sænke priser til under deres marginale omkostninger, dermed lider de et tab. 

Tabet genvindes derefter når en eller flere konkurrenter er tvunget ud af markedet, 

ved at hæve priserne igen. Såfremt Telia og Telenor koordinerer priser og underbyder 

en mindre aktør som 3 mobil, ville Telia og Telenors profit i en periode forblive 

negativ indtil tidspunktet hvor konkurrencen formindskes ved at visse aktører 

fratræder markedet. Når en virksomhed ofrer sin profit med henblik på at tvinge andre 

aktører ud af markedet, vil konkurrencesituationen udelukkende være baseret på tid. 

Det handler nemlig om, hvilken virksomhed der er mest kapitalstærk og kan holde ud 

til at ofrer sin profit væk i længst tid. Da kartelaftalen involverer mindst to parter på 

telemarkedet, må det stå tydeligt at disse fremstår mere kapitalstærk end 3 mobil. En 

væsentlig vigtig faktor for predatory pricing er, at virksomhederne som ofrer sin profit 

væk, skal være sikre på, at den samme profit kan tilbagevindes efter en eller flere 

konkurrenter er tvunget ud af markedet. 96  

	
96 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 341.  
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3.4 Bertrand teorien:  
Bertrand teorien tager afsæt i to konkurrerende virksomheder, der begge 

producerer/udbyder den samme vare. Bertrand fokuserer og tager udgangspunkt i 

priskonkurrencen mellem de konkurrerende virksomheder. 

Det antages i Bertrand, at der ingen omkostninger foreligger for virksomhederne, 

derudover vil virksomhederne tage hinandens pris for givet. Endvidere er Bertrand 

teorien med til at finde markedets ligevægtspris. 97 

 Figur 3.4.1 Egen tilvirkning på baggrund af Industrial organization, 2017.98 

Grafen viser ved krydset det punkt hvor virksomhederne afsætter deres pris lig med 

deres marginale omkostninger og deler markedet ligeligt.  

Virksomhederne afsætter deres priser simultant, dermed forestår der ikke mulighed 

for at observere hinandens priser og prissætte på baggrund af dette. Virksomhederne 

kan antage og spekulere på hvad konkurrentens næste prisfastsættelse kommer til at 

være på baggrund af den forrige prisfastsættelse.99  

Telia og Telenor producerer det samme produkt og udbyder dette. Dette kan 

eksemplificeres således. Der tages udgangspunkt i, at der udelukkende findes to 

konkurrerende selskaber, nemlig Telia og Telenor. Såfremt Telia fastsætter sin pris til 

1000 DKK (Monopolpris) ville Telenor afsætte sin pris til 999 og få hele markedet. 

Såfremt Telia på baggrund af Telenors prisfastsættelse på 999 fastsætter pris til 998 

ville Telia nu optjene hele markedet. Produkterne er homogene og forbrugere anses 

for at være indifferente omkring hvilken udbyder der handles hos. Dette mønster ville 

optræde indtil at hverken Telia eller Telenor kan afsætte en lavere pris end deres 

	
97	Intruduction to industrial organization, 2000, Cabral, Luis. Side 113	
98 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 179. 
99 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 179-
181 
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omkostninger (MC). Såfremt virksomhederne havde aftalt en pris og fremstod loyal 

overfor aftalen, ville markedet deles ligeligt mellem de to eneste konkurrerende 

virksomheder, jf. figur 3.4.1. Bertrand teorien illustrerer netop indenfor 

prisfastsættelse, at markeder som oligopol og duopol ender med, at være i 

konkurrence som markedsformen fuldkommenkonkurrence, da virksomhederne i 

konkurrence altid vil have incitament til, at sætte sin pris under konkurrentens. 100 

Bertrand nashligevægten ville dermed fremstå som, pris lig med marginale 

omkostninger, og hverken Telia eller Telenor ville tjene profit.  

 

Virksomhederne er i stand til at observere hinanden og sætter sin pris simultant. Telia 

prissætter givet at Telenors pris i 1. Runde var 1000, til at være 998 da Telia forudser, 

at Telenor vil prisfastsætte til 999 i 2. Runde. Dermed får den som prissætter lavest 

hele markedet da det udbudte produkt er homogent. Udfordringen her anses for at 

være et marked med få udbydere ende i en konkurrencesituation som fuldkommen 

konkurrence og sætte sin P=MC til sidst. Virksomhederne på sådan et marked vil jf. 

Bertrand teorien være mere tilbøjelige for at indgå et kartel eller en form for aftale 

med henblik på at prissætte ens hvor markedet deles ligeligt.  

	

3.6 Spilteori  
Spilteori nyder en stor betydning indenfor konkurrenceformer, idet spilteori er med 

til, at virksomhederne i konkurrence kan observere hinandens træk og derved 

tilrettelægge en strategi for konkurrencen, der skal føres i fremtiden. Spilteori er 

endvidere teorien der anvendes til at bestemme hvad konkurrentens/konkurrenters 

næste strategi kommer til at være. På den måde tilrettelægger man sin egen strategi på 

baggrund af de antagelser og observationer man som virksomhed har foretaget af 

konkurrencen på markedet, samt konkurrenten. Spilteorien og dets tilgang foretages 

over flere omgange, dermed får de konkurrerende virksomheder et bredere og bedre 

indblik i hinandens strategier og planer. Med andre ord kan det siges, at jo flere spil 

der gentages desto bredere og mere præcis viden opnår konkurrentenerne om 

hinanden. En Nash-ligevægt indenfor spilteorien anses for at være den ligevægt, hvor 

de konkurrerende virksomheder ej kan stilles bedre end det punkt, dermed ville de 

ikke have incitament til at rykke sig fra dette. Ved Nash-ligevægts teorien ved 

	
100 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 181 
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virksomhederne at de er afhængige af hinandens valg, træk og strategier. Dette er 

illustreret nedenfor med en såkaldt profit matrix, der danner klarhed over eksemplet 

omkring en Nash-ligevægt og virksomhedernes dominerende strategier. 101 

Nedenstående eksempel udfolder sig omkring payoffs ved, at virksomhed A og B 

vælger at reklamere for deres produkter eller ej. Med det skabes en visualisering af 

konkurrencen på markedet. 102  Virksomhederne vil her kendetegnes som Telia og 

Telenor.  

Reklamering		 Telia	reklamerer		 Telia	reklamerer	ikke	

Telenor	reklamerer	 8:8	 6:4	

Telenor	reklamerer	ikke	 4:6	 3:3	

	

På baggrund af eksemplet ovenfor ses det tydeligt, at virksomhederne har forskellige 

payoffs ved enten at reklamere eller ikke at reklamere. Eksemplets udgangspunkt er 

en illustration på, at spilteorien bestemmer, at virksomhederne på et tidspunkt når et 

punkt hvor de ikke vil have incitament til at rykke sig fra dette, idet de ville stilles 

ringere. Såfremt begge virksomheder vælger at reklamere for sine produkter, vil 

payoffs være 8:8. Virksomhedernes strategier afhænger af hinanden, dermed har den 

ene virksomheds valg af reklamation effekt på den anden virksomhed. Såfremt 

Telenor ikke reklamerer for sine produkter, ville det ville det bedste payoff for Telia 

være, at reklamere for sine produkter. Såfremt Telenor reklamerer for sine produkter, 

ville det igen for Telia være at reklamerer for sine produkter. Dermed er der for Telia 

skabt en dominerende strategi, idet denne strategi på baggrund af Telenors valg af 

strategier ville stille Telia bedst. Omvendt ville der også være skabt en dominerende 

strategi for Telenor. Begge virksomheder vil vælge den dominerende strategi, hvorfor 

8:8 vil være den dominerende strategi for begge virksomheder. Virksomhederne vil jf. 

Teorien om Nash-ligevægt før eller siden ende med disse payoffs.  

3.6.1 Prisoners Dilemma  
Indenfor spilteorien findes der strategien om prisoners dilemma.  

Prisoners dilemma er særligt relevant indenfor ulovlige aftaler samt kartelaftaler. Som 

udgangspunkt går prisoners dilemma ud på, at én af virksomhederne har en 

dominerende strategi, dog behøver dette ikke være den mest profitable strategi. Det 
	

101 Intruduction to industrial organization, 2000, Cabral, Luis. Side 50 
102 Intruduction to industrial organization, 2000, Cabral, Luis. Side 49.  
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mest essentielle herfor må klart være, at de involverede virksomheder kan svigte 

hinanden.103 

Nedenstående er en matrix illustreret for at belyse begrebet om prisoners dilemma 

hvor dette implementeres på et kartelsamarbejde mellem Telia og Telenor.  

Samarbejde/Forlade		 Telia	samarbejder		 Telia	forlader		

Telenor	samarbejder		 6:6	 2:8	

Telenor	forlader		 8:2	 3:3	

	

Matrixen ovenfor tildeler deltagerne to valg, nemlig enten at deltage eller forlade 

kartelaftalen. Såfremt virksomhederne samarbejder og holder sig indenfor 

kartelaftalen, tjener de hver især 6, fremfor at hvis de begge forlader samarbejdet 

tjener de 3 hver. Den dominerende strategi i matrixen vil klart i dette tilfælde være 

3:3, da begge virksomheder til enhver tid vil tjene mere end 2 givet at modparten 

’’snyder’’ og forlader kartellet. 104  Såfremt virksomhederne begge valgte at 

samarbejde og opretholde kartellet, ville virksomhederne have incitament til, at 

’’snyde’’ kartellet idet spilteorien påpeger, at disse ville have formodning om, at den 

ene part vil forlade samarbejdet. Kartel deltagerne vil som udgangspunkt danne 

formodning om, at den modsatte parts eventuelt ville anmelde kartellet og dets virke 

til konkurrencerådet jf. konkurrencelovens § 8. Virksomhederne vil derpå have 

incitament til, at forlade kartellet, dette kan imødekommes ved, at karteldeltagerne 

forestår loyale og tillidsfyldte overfor hinanden.105 Et kartel mellem Telia og Telenor 

vil dermed forestå som usikkert og ustabilt, idet begge virksomheder vil ende i 

boksen: 3:3, nemlig prisoners dilemma.  

3.7 Profit maksimering:  
Der fremstår indenfor markedsformen Oligopol stabilitetsproblemer ved at indgå et 

kartel. Oligopol adskiller sig fra f.eks. duopol ved, at markedet er bestående af få 

udbydere af den samme vare. Det kan indenfor markedsformen, grundet ustabilitet af 

kartellet, fremstå mere fordelagtigt, at stå udenfor et eventuelt kartelsamarbejde. Det 

må stå tydeligt, at der er en risiko ved at være en del af et kartel.  

Nedenfor er illustreret grafisk et eksempel på, at det kan være mere fordelagtigt at stå 

	
103 Intruduction to industrial organization, 2000, Cabral, Luis. Side 53 
104 Intruduction to industrial organization, 2000, Cabral, Luis. Side 51 
105 Intruduction to industrial organization, 2000, Cabral, Luis. Side 52. 
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udenfor et kartel. Illustrationen tager udgangspunkt i et kartel og virksomheder som 

ikke er en del af dette kartel, den væsentligste forskel belyses mellem disse. 106 

	

Figur, 3.7.1-Egen tilvirkning på baggrund af Industrial organization, 2017.	107	

Grafen i midten forsøger at illustrere, at kartellet profitmaksimerer. 

Eksemplificeringen tager udgangspunkt i at Telia og Telenor optræder som kartellet. 

Kartellet profitmaksimere ved, at producere den mængde benævnt Q1. Ved kartellets 

produktion af Q1 vil kartellets MR være lig P1. Til nøjagtig denne pris hvor Telia og 

Telenor optjener P1 kan virksomheder på markedet som står udenfor kartellet 

producere en større mængde. Dette ses til højre hvor virksomheder udenfor kartellet 

til den samme P1 kan producere en større mængde, nemlig Q2. Dermed opnår 

virksomheder som står udenfor kartellet en større profit da de producerer en større 

mængde. Grafen til venstre illustrerer differencen i profit ved, henholdsvis at 

producere Q1 og Q2. Kartellet har i sådan et henseende en modstridende effekt, 

nemlig hvor denne er med til, at skabe et højere profit for virksomheder udenfor 

kartellet. Telia og Telenor ville i dette henseende være prissættere. Grundet 

karteldannelsen ville disse forhøje prisen for det output der produceres. Virksomheder 

udenfor kartellet som hidtil har været i en priskrig, er pristagere og optjener profit 

ved, at kartellet forhøjer prisen idet virksomheder udenfor kartellet vil gøre det 

	
106 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 205 
107 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 205 
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samme dog holde sig lige under kartellets pris med en højere produktionsmængde. 108 	

3.7.1 Implementering af kartelpriser 
Som nævnt i afsnittet ovenfor er det yderst vigtigt at kartellets medlemmer når til 

enighed omkring prisfastsættelsen. Der forefindes som udgangspunkt to muligheder 

for at implementere nye priser på markedet som et kartel. Som det første, i) kartellet 

når til enighed om, at alle karteldeltagere sammen hæver priserne gradvist på 

markedet. Som det andet, ii) udpeges nogle af kartellets medlemmer til at hæve 

priserne hvor de andre karteldeltagere efterfølgende følger deres spor.  

Der forestår som udgangspunkt flere faktorer for, at karteller ønsker at hæve priser 

gradvist og ikke på engang. En af disse kan være at kartellet ønsker at skabe en større 

sælgerstyrke og svækker konkurrencen så forbrugere ikke ender med en høj 

forhandlingsstyrke. Derudover kan kartellet og dets deltagere være usikker på, om 

hvordan de bør hæve priserne efter at have indtrådt kartellet. Kartellet kan såfremt 

priserne hæves drastisk opleve en stor ustabilitet. En gradvis ændring i prisen kan 

endvidere bevirke til, at kartellet ikke opdages frem for en pludselig ændring i prisen.  

Såfremt kartellet vælger at hæve prisen sekventielt hvor en af karteldeltagerne følger 

’’sporet’’, ville der være en mulig chance for opdagelse. Denne type af pris 

implementering medfører som udgangspunkt flere møder og mere kommunikation. 109 

Telemarkedet er præget af høj gennemsigtighed, hvorfor aktører på markedet hurtigt 

er opdateret med de nyeste tilbud og vedtagelser der implementeres på markedet. Den 

høje markedsgennemsigtighed sikrer, at såfremt Telia og Telenor vælger gradvist 

simultant at hæve priserne ville det skabe en konkurrencemæssig fordel. Denne fordel 

anses ikke for værende eksisterende såfremt f.eks. Telia implementerer en pris 

Telenor skal afvente i en periode for at implementere en pris, idet de øvrige 

konkurrenter hurtigt vil være opdateret med Telias nyeste prisopdatering.  

 

3.8 Nye konkurrenter  
Det er yderst væsentligt, at et kartel er opmærksom på de adgangsbarrierer der 

foreligger på det pågældende marked. Nye aktørers indtræden er som udgangspunkt i 

markedsformen monopol ikke en eksisterende faktor, idet der højt sandsynligt er 

dannet høje adgangsbarrierer. Karteller indgås som udgangspunkt med henblik på at 

	
108 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 207 
109	How	Do	Cartels	Operate?	2006.	Harringtong	jr.,	Joseph	E.	Side	18-21	
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opnå højere profit, hvilket kan medføre til, at nye aktører indtræder markedet og 

tjener af kartellets overnormale profit. Kartellet vil dermed opleve 

stabilitetsproblemer ved dette. Hæver kartellet sideløbende med deres ageren som et 

kartel, adgangsbarriererne kan dette undgås110. Telemarkeder fremstår generelt som et 

marked der forestår svært at indtræde i grundet de høje adgangsbarrierer, jf. Afsnittet 

nedenfor om adgangsbarrierer.  

Kartellet kan effektiv tvinge nye aktører ud af markedet ved at udføre en form for 

priskrig, også kaldt predatory pricing. Predatory pricing er klart en af de metoder som 

er med til at danne høje adgangsbarrierer for nye aktører. Ved predatory pricing vil 

kartellet skulle sænke priserne lavt nok til, at den enkelte nye aktør bliver tvunget til 

at træde ud af markedet. I visse henseende og tilfælde kræves det, at kartellet bliver 

nødt til at sænke sine priser så lavt, at der vil opstå et tab, nemlig hvor P<MC. 

Kartellet deler risikoen og tabet mellem flere end en deltager, kartellet har således 

mulighed for at bibeholde en lavere pris i en længere periode, hvorfor eventuelle 

andre aktører tvinges ud af markedet. En prisstrategi i form af predatory pricing 

medfører dog ulemper. Kartellets store prisændring ville kunne medføre opdagelse af 

kartellet og en stor sandsynlighed for, splittelse efter dette.111 

3.9 Faktorer der fremmer og forstærker karteller 
Det er yderst væsentligt at se på markedet der opereres på for at vurdere 

sandsynligheden af et eventuelt kartel. Antallet af de virksomheder der er på det 

pågældende marked, indikerer graden af sandsynligheden for at der er tale om 

karteller og hemmelige aftaler på markedet.112 På samme måde hvor et kartel kan 

bidrage til en højere fortjeneste og en splittelse af risici, kan uenigheder og tvister let 

opstå. Det må stå tydeligt at selvom karteldeltagerne opererer på det samme marked 

kan de være forskellige fra hinanden. Forskellighederne kan bestå af alt fra 

omkostning og produktionsmønster til organisationskultur, dermed ville 

karteldeltagere ikke nødvendigvis dele samme holdning omkring de vedtagelser eller 

tiltag som bliver fremlagt. På baggrund af den industriøkonomiske teori er det 

tydeligt, at markeder hvor der opererer færre aktører/virksomheder ville der være 

større incitament til, at opretholde et kartelsamarbejde. De færre markedsaktører på 

	
110 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 206 
111 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 325  
112	Intruduction to industrial organization, 2000, Cabral, Luis. Side 137	
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markedet betyder, at kartellet er bestående af få deltagere, dermed ville det være 

nemmere for kartellet at nå til enighed om mål, valg og vedtagelser, i modsætning af 

hvis kartellet havde mange deltagere. Ideen med at indgå et kartelsamarbejde som 

virksomhed vil som udgangspunkt bestå af, at optjene en højere markedsandel, opnå 

et højere profit eller andre fremmende faktorer for virksomheden. Det ses dog, at 

karteller kan være med til at ødelægge nogle af disse forventninger og dermed være til 

skade for virksomheden. Karteller er som udgangspunkt ikke fuldstændigt sikre og 

der er en risiko for, at kartellet kan fejle, dermed kan det til tider være en bedre 

løsning for en virksomhed at holde sig udenfor kartellet.  

 

3.10 Adgangsbarriere  
Adgangsbarrierer på et marked er et væsentligt punkt at være opmærksom på, såfremt 

man vil indtræde markedet. Adgangsbarrierer på markedet kan forestå som høje eller 

lave. Høje adgangsbarrierer vil medføre udfordringer for nye udefra kommende aktørs 

indtræden og dermed gøre markedet næsten utilgængeligt. Lave adgangsbarriere vil 

tegne en nemmere og mere smertefri vej ind til det pågældende marked for eventuelle 

udefrakommende aktører. Der forefindes ingen regel omkring hvorvidt man kan 

konstatere høje eller lave adgangsbarriere på et givent marked, da det er meget 

forskelligt fra marked til marked. Det kan illustreres med et eksempel omkring to 

virksomheder (Virsomhed A og Virksomhed B), hvor begge virksomheder ønsker at 

indtræde et nyt marked. Markedet kan have skabt højere adgangsbarriere bl.a. grundet 

den høje teknologiske udvikling der hidtil er blevet foretaget af eksisterende 

virksomheder på markedet. Såfremt virksomhed A har en højere investeringskapital 

end virksomhed B, ville denne kunne indtræde markedet langt lettere og smertefrit 

fremfor virksomhed B. Konkurrencesituationen på det pågældende marked har klart 

en væsentlig betydning på adgangsbarrierer. Markeder med høje adgangsbarrierer 

sikrer kartelstabilitet og er klart en fordel for karteldeltagere. Dermed er høje 

adgangsbarriere en kartelfremmende faktor, idet markedet automatisk holder nye 

udefrakommende aktører ude. 113 

Antages det f.eks. at en ny aktør tilsigter at tiltræde det danske telemarked, bør den 

første overvejelse være at tilgå et telenetværk. Der findes som udgangspunkt tre 

forskellige telenetværk i Danmark, nemlig TT-netværket, 3 netværket og TDC 
	

113 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 221 
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(yousee) netværket.114 Det må stå tydeligt at der foreligger alt for høje omkostninger 

for en ny aktør, at udvikle et telenetværk med telemaster hvorfor denne i første 

omgang bør indgå forhandling med telenetværksindehavere om leje af telenetværk. 

TT netværket ejes af Telia og Telenor, 3 netværket ejes af 3 mobil hvor TDC (yousee) 

netværket ejes af TDC(yousee). Der fremstår på telemarkedet adgangsbarrierer som 

ikke kun er høje grundet omkostninger forbundet med tiltrædelse af markedet, men 

adgangsbarrierer hvor nye aktører bliver nødt til, at samarbejde med deres 

konkurrenter i håb om at tilgå telenetværket. Aktører som virksomheden Onfone 

(opkøbt af TDC i 2017) menes at have tiltrådt det danske telemarked og indgået den 

danske priskrig udelukkende med henblik på, at blive opkøbt i fremtiden.115 

 

3.11 Produkt homogenitet 
En kartel fremmende faktor er klart, karteldeltagernes ensartede produktion. Såfremt 

der dannes en kartelaftale mellem virksomheder, der opererer på det samme marked 

og desuden producerer den samme vare, vil dette være med til, at simplificerer 

kartellets virke. Termet produkthomogenitet, beskriver netop dette forhold hvor flere 

udbydere producerer en ensartet vare. Det danske telemarked har i dag udformet sig 

til at have en struktur af produkthomogenitet da den producerede vare altid er den 

samme. Markedet for mobiltelefoni forestår endvidere også for at være 

produkthomogent, idet varen der udbydes (netværk, abonnement, data, dækning) i 

store træk er ens. Forbrugere er dermed på baggrund af et marked med 

produkthomogenitet indifferente omkring hvilken udbyder der handles hos. 

Produkthomogenitet indikerer ofte og i de fleste tilfælde, at virksomhederne der 

udbyder dette har samme omkostninger for produktion. Dette fremstår som endnu en 

kartelfremmende faktor. Under antagelse af, at der f.eks. foreligger begæring om et 

kartelsamarbejde på et marked hvor der ingen produkthomogenitet er, men derimod er 

udformet som et marked hvor produkterne er heterogene, ville det være langt mere 

omfattende og vanskeligt at indtræde et kartelsamarbejdet. Et kartelsamarbejde på et 

produkthomogent marked ville simplificere prisfastsættelse i en højere grad frem for 

på et marked med heterogene produkter. Kartelaftaler mellem virksomheder, der ikke 

	
114 https://www.cbb.dk/cbb-bloggen/guides-og-information/sa-mange-master-har-
teleselskaberne-i-danmark/ 
115 https://www.computerworld.dk/art/116055/onfone-saa-let-tjener-man-313-millioner-paa-
fem-aar 
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forestår lige på et marked med produkthomogenitet, kan klart hjælpe de mindre 

virksomheder med at optjene et højere profit, idet de ’’stærke’’ virksomheder kan 

afhjælpe med produktion og lignende. 116 

De pågældende virksomheder på det danske telemarked søger dog altid at udvikle det 

udbudte produkt, dermed tilsigter disse at udbyde et mere unikt produkt. Et eksempel 

er de streamingtjenester såsom (HBO, Netflix, Viaplay, TV2Play osv.) forbrugere nu 

med fordel kan tilkøbe. 117 

 

3.12 Omkostningssymmetri og markedsandel 
En yderligere kartelfremmende faktor er klart omkostning strukturens ligheder for de 

deltagende virksomheder. Kartellet profitmaksimerer ved at producere den mængde 

der er mest effektiv for kartellet og dets virke. En virksomhed med en lav 

omkostningsfunktion vil dermed være mindre tilbøjelig for at indgå et kartel. Dette 

skyldes som udgangspunkt, at virksomheden skal formindske sin produktion for, 

netop at profitmaksimere kartellets profit. En virksomhed med en mindre 

omsætningskurve vil ikke indehave det samme stærke incitament til at indgå en 

kartelaftale, da virksomheden kan producere til en mindre omkostning. 

Markedsandele og produktionskapacitet for virksomhederne udgør endvidere 

kartelfremmende faktorer. Dette kan eksemplificeres således. Der er to virksomheder, 

virksomhed A og B. Virksomhed A og B indgår et kartelsamarbejde. Virksomhed A 

besidder 45% af markedet og det samme gør virksomheder B, dermed forestår 

markedsandelene for virksomhederne lige. Virksomhed A og B producerer den 

samme vare og har ens omkostningsstruktur. Såfremt f.eks. virksomhed A har en stor 

produktionskapacitet ville virksomhed A være mere tilbøjelig for at bryde kartellet.118  

Det er tydeligt, at Telia og Telenor mere eller mindre minder om hinanden. 

Markedsandelene for de to virksomheder og andre aktører på markedet er illustreret 

grafisk nedenfor.  

	
116 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 213 
117https://www.telia.dk/abonnementer/mobilabonnementer/one/?gclid=Cj0KCQjwhb36BRCf
ARIsAKcXh6Hz0az3GuF_X6GL5byKT0gduDV-
gBhmDgbxdRtbb8f204kZGS8UpwEaAj4QEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#/ 
118 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 212 
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Figur	3.11.1-	Egen	tilvirkning	på	baggrund	af	rapport.119	

Der forelå i 2017 et samlet antal af mobil abonnementer på 7,140,859. På baggrund af 

energistyrelsens rapport om telemarkedet, kan det aflæses at TDC (yousee) besidder 

ca. 2,729.171(hvilket svarer til en markedsandel på 38%) abonnementer, Telenor 

besidder ca. 1,573,119 (22%), Telia besidder ca. 1.100.503 (15%) og 3mobil (HI3G) 

besidder ca. 975.300 (13%). 120 

På baggrund af ovenstående illustration er det tydeligt at se, at teorien om at ens eller 

lige markedsandele vil skabe incitament til, at indgå et kartelsamarbejde. Telia og 

Telenor besidder ikke markedsandele som er fjerne fra hinanden.  

 

3.13 Markedsgennemsigtighed  
En høj markedsgennemsigtighed tilsikrer potentielle konkurrenter på markedet at 

være opdateret med markedsandele, tilbud, priser osv. Markedsgennemsigtigheden er 

endvidere med til at tydeliggøre eventuelle ændringer for forbrugere. Forbrugere kan 

på baggrund af en høj markedsgennemsigtighed vurdere både pris og kvalitet mellem 

forskellige udbydere. Den høje markedsgennemsigtighed gør det let for en forbruger 

at tilegne sig information omkring priser og kvalitet hos mange udbydere, dermed 

ville en virksomhed som afsætter sin pris under kartellets pris kunne optjene kartellets 

	
119 https://www.computerworld.dk/art/237414/magtkamp-om-de-danske-mobilkunder-her-er-
resultaterne-hos-tdc-telia-telenor-og-3 
120 Energistyrelsens rapport om ’’Tal på teleområdet’’, mobildataark 2h19.  
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profit. Kartellets deltagere vil ende med at have for højt incitament til, at omgå 

kartellet på baggrund af for høj markedsgennemsigtighed hos forbrugere. Den høje 

markedsgennemsigtighed kan derimod medvirke til karteldannelse. Virksomheder 

kender, grundet den høje markedsgennemsigtighed, til sine konkurrenters priser og 

produktioner, hvorfor et eventuelt hemmeligt samarbejde kan opstå. Den høje 

gennemsigtighed på virksomhedernes side kan endvidere være en ulempe, idet den 

høje gennemsigtighed kan føre til opdagelse af kartellet, enten ved at andre 

konkurrenter opdager dette, eller myndighederne.  En meget lav 

markedsgennemsigtighed kan medføre til flere møder mellem karteldeltagerne, som 

kan dokumenteres af konkurrencemyndighederne nemmere. 121 

Markedsgennemsigtigheden på det danske telemarked forestår høj. 122dermed ville 

dette være en faktor for at kartelstabiliteten styrkes, idet både Telia og Telenor ville 

kunne føre opsyn med hinandens tilbud og eventuelle ændringer for at overvåge om 

aftalen mellem disse overholdes. Grundet den teknologiske udvikling forestår det 

relativ simpelt for virksomheder på det danske telemarked at overvåge hinandens 

priser og tilbud gennem hjemmesider og webshops. Markedsgennemsigtigheden vil 

endvidere sikre Telia og Telenor at afholde færre møder da disse kan signalere 

vedtagelser og beslutninger gennem fremtidige tilbud, som vil komme dem hurtigt til 

kendskab på baggrund af den høje gennemsigtighed.  

 

3.14 Antal virksomheder på markedet 
Antallet af virksomheder på det pågældende marked har klart en væsentlig betydning 

for, om der opstår karteller. Markeder med mange aktører/udbydere vil som 

udgangspunkt involvere flere parter i den hemmelige aftale, dermed forestår der en 

større risiko for, at der kan opstå uenigheder mellem karteldeltagerne. Uenighederne 

opstår som udgangspunkt grundet de forskelligheder virksomhederne har. 

Forskellighederne kan bestå virksomheds struktur, omsætningsstruktur eller lignende. 

For mange karteldeltagere kan det medføre uenigheder omkring vedtagelser, adfærd 

og handlinger indenfor kartellet. Markeder med færre/få udbyder forestår dermed 

mere tilbøjeligt for at indehave karteller. Det er indenfor markeder med få udbydere 

	
121 Maintaining privacy in Cartels. 2019. Sugaya, Takuo. Wolitzky, Alexander. Side 3-6  
122 http://www.teleindu.dk/gennemsigtighed-pa-telemarkedet-teleindustrien-er-en-
konstruktiv-medspiller/ 
 



	 56	

langt minde vanskeligt og nemmere at nå til enighed omkring kartellets virke. Aktører 

som indgår et kartel samarbejde mellem flere karteldeltagere risikerer at miste en stor 

andel af deres markedsandel idet flere virksomheder fra samme marked indtræder det 

samme marked, hvorfor nogle af virksomhederne vil have et stort incitament til, at 

fratræde kartellet. 123  

Det danske telemarked har som beskrevet ovenfor markedsformen oligopol, dermed 

forefindes der få store udbydere. Oligopol markedet er tilbøjeligt for indgåelse af 

kartel netop grundet antallet af virksomheder. Telia og Telenor vil på baggrund af 

dette opleve det som en kartelfremmende faktor at aftalen udelukkende formes 

mellem dem og at markedet de danner et kartel på, er bestående af få aktører.  

 

3.15 Efterspørgslens elasticitet:  
Efterspørgselselasticiteten er den faktor som angiver den procentvise ændring i netop 

efterspørgslen ved et procents ændring i prisen på den udbudte vare. Kort kan dette 

forklares således,  

’’Hvor mange procent falder den efterspurgte mængde, såfremt prisen stiger med 1 

%?’’124 

Formlen for at måle efterspørgslens priselasticitet er:  

 

 
 

Formlen kan afhjælpe med, at klargøre visse udfald.  

 

Antages det f.eks. at |𝐸!"| > 1 , ville dette føre til en forhøjelse og stigning i 

omsætning såfremt prisen er faldende. Dermed vil priseffekten domineres af 

mængdeeffekten og efterspørgslen bliver priselastisk.  

 

Antages det at |𝐸!"| = 1 ville omsætningen forestå uændret såfremt prisen sænkes. 

Efterspørgslen bliver enhedselastisk og mængeeffekten er lig med priseffekten  

	
123 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 211 
124 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 51 
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Når |𝐸!"| < 1 , vil omsætningen dale ned ad, dermed vil priseffekten være 

dominerende overfor mængdeeffekten og efterspørgslen vil forestå prisinelastisk.  

 

Der forestår en sammenhæng mellem efterspørgslens priselasticitet og kartellets 

stabilitet, idet efterspørgslen forestår nok inelastisk. Der tages som udgangspunkt 

højde for efterspørgselsniveauet ved en hård konkurrencesituation, idet der her vil 

være en mindre efterspørgsel og virksomhederne kan se et udbytte ved at indgå i et 

kartel 125 

Hertil vil der inddrages visse teorier omkring kartelstabiliteten ved 

efterspørgselselasticitien.  

 

Det vil som udgangspunkt være vanskeligt et bibeholde et stabilt kartelsamarbejde, 

når efterspørgslen på det givne marked er lavt. Såfremt efterspørgslen falder, vil 

virksomhederne afsætte pris under kartellets pris og dermed aftræde samarbejdet for 

netop at kunne bevare en produktionsmængde.126 

 

Et højt niveau af efterspørgsel har en stor virkning på incitamenterne for 

karteldeltagere. Et højt efterspørgselsniveau ville vække incitament hos de 

karteldeltagende virksomheder til at snyde kartellet kort sigt. Forestår der en høj 

efterspørgsel, ville det være mere attraktivt at fastsætte en lavere pris for den 

producerede mængde. Der foreligger som udgangspunkt størst sandsynlighed for, at 

afsætte en lavere pris og på baggrund af dette optjene en større markedsandel, når der 

er højkonjunktur på det pågældende marked. Dermed er det en sværere og mere 

vanskelig opgave at bevare et kartelsamarbejde såfremt efterspørgslen er høj. 127 

 

Kartelprisen vil under alle omstændigheder ændres, såfremt der foreligger en ændring 

i efterspørgslen. En øget efterspørgsel vil danne grundlag for incitamenter for at snyde 

kartellet hos karteldeltagerne. Kartelprisen bør tilpasses for at imødegå og forhindre 

problemet med, at karteldeltageres incitament til at snyde kartellet på baggrund af 

	
125 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 28.  
126 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side 28 
127 Structural Approaches to Cartel Detection. 2006. Grout, Paul. Sonderegger, Silvia. Side 7  
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sving i efterspørgslen. Kartelstabiliteten kan klar svækkes, såfremt efterspørgslen 

forestår ujævn i form af voldsomme stigninger og fald. 128  

 

Dermed må det stå tydeligt, at efterspørgslen har en væsentlig betydning for Telia og 

Telenors samarbejde og eventuelle indgåelse af kartel. Konkurrencesituationen på det 

danske telemarked anses for at være tilspidset og der har været en såkaldt priskrig i 

gang. 129  Da der forestår en priskrig på telemarkedet er det yderst væsentligt, at 

kartellet afsætter den rigtige pris. Dette kan illustreres grafisk således:  

Figur	3.14.1	Egen	tilvirkning	på	baggrund	Industrial	Organization.	130	
Grafen tilsigter at illustrere den ændring der forekommer i efterspørgslen, såfremt 

kartellet mellem Telia og Telenor hæver deres priser for den udbudte vare fra 150 

DKK til 250 DKK. Forbrugere tilkøber et homogent produkt på telemarkedet, dermed 

vil efterspørgslen falde såfremt der kommer en ændring i prisen. Dette vil resultere i, 

at Telia og Telenor taber markedsandel og kunder idet der føres en hård priskrig på 

telemarkedet.  

 

3.16 Sælgerkoncentration  
Antallet af virksomheder på markedet har en væsentlig betydning for et 

kartelsamarbejde. Derudover har størrelsen og størrelsesforholdet mellem 

	
128 Breaking up is Hard to Do: Determinants of Cartel Duration, Levenstein, Margaret. 
Suslow, Valerie. 2010, side 6-7 
129 https://mobil.nu/it-tele/priskrig-telemarkedet-60559 
130 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side. 28, 
373 
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virksomhederne på markedet og virksomhederne i et kartelsamarbejde også en stor 

betydning for kartellets stabilitet. Sælgerkoncentration er den strategi som er med til, 

at måle omsætningsandelen for markedets største virksomheder nemlig n-

virksomheder. Dette står i forhold til markedet som helhed.  

Koncentrationen måles som udgangspunkt ved hjælp af CRn strategien.  

CRn strategiens formel ser således ud:  

𝐶𝑅# =)𝑠$

#

$%&

, ℎ𝑣𝑜𝑟	𝑠$ =
𝑋𝑖

∑ xi#
$%&

	

I formlen er n beskrevet som antallet af virksomheder. Xi er her størrelsen af de 

virksomheder der indgår i formlen. Som hovedregel bliver virksomhederne målt på 

markedsandel, omsætning eller salg, dertil er dette en værdi som kan variere mellem 

forskellige brancher, da det i visse henseende og visse brancher vil være mere 

hensigtsmæssigt at måle størrelsen på en virksomhed baseret på aktiver frem for 

markedsandel. Der forestår som udgangspunkt en sammenhæng mellem karteller og 

sælgerkoncentration. Antager man et kartel og karteldeltagerne besidder en stor 

markedsandel tilsammen, ville de mindre virksomheder på markedet ikke være i stand 

til, at handle frit og føre en sund konkurrence. 131 

For at analysere hvorvidt det danske telemarked fremstår i forhold til 

markedskoncentration vil der tages udgangspunkt i de største virksomheder på 

markedet, nemlig Telia, Telenor, TDC(Yousee) og 3 Mobil. Beregningen af CRn 

indekset vil være på baggrund den totale omsætning med udgangspunkt i årstallet 

2017.  

	
131 Breaking up is Hard to Do: Determinants of Cartel Duration, Levenstein, Margaret. 
Suslow, Valerie. 2010, side 9-12.  
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Figur	3.15.1	Egen	tilvirkning	på	baggrund	af	årsrapporter.132	

 

Ovenstående graf illustrerer det danske marked for mobiltelefoni. Det må stå tydeligt, 

at Yousee besidder den største omsætning i modsætning til Telia og Telenor. Den 

totale markedsomsætning for mobiltelefoni vil for de ovennævnte virksomheder være: 

16,66 mia. DKK. Det ses tydeligt, at TDC(Yousee) og Telia udgør en stor del af 

markedet. For at beregne markedskoncentrationen beregnes disse to virksomheders 

omsætning i forhold til hele markedets salg.  

𝐶𝑅3 =
TDC	omsætning + Telia	omsætning + Telenor	omsætning	

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡𝑠	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  

CR3='.)*+,,./+0.')	&','' =0,83à dermed udgør de tre største virksomheder ca. 83%procent 

af markedets totale omsætning. Det kan med klarhed pointeres, at 

salgskoncentrationen på det danske telemarked fremstår højt. Konkurrencen på 

markedet påvirker virksomhederne til, at sænke priser. 

Grundet den høje salgskoncentration ville virksomhederne kunne optjene langt højere 

profit, såfremt der forelå en aftale mellem disse. Såfremt der på et marked	 foreligger 

en høj sælgerkoncentration ville dette tale for, at markedet er tilbøjeligt for 

karteldannelse.133 

	
132 Årsrapporter fra TDC(yousee), Telia, Telenor, 3 Mobil.  
133 Breaking up is Hard to Do: Determinants of Cartel Duration, Levenstein, Margaret. 
Suslow, Valerie. 2010, side 8-9.  
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3.16.1 Kundekoncentration 
En negativ effekt på kartellets stabilitet kan udspringe af det forhold hvor kunder 

sidder med en stor/høj forhandlingsstyrke, dermed ville kundekoncentrationen forestå 

som høj. Karteller kan på et marked med høj kundekoncentration opleve, at kunder 

vælger udbydere som står udenfor kartellet, såfremt kartellet ikke prisfastsætter 

realistisk. Kartellet vil fortsat have konkurrence imod sig fra andre aktører, hvorfor 

kartellet ej bør opføre sig som den eneste udbyder.  

Konkurrencen kommer som udgangspunkt forbrugere til gunst, og de største kunder 

kan dermed være med til, at ødelægge eller halte kartelsamarbejdet, hvorfor kartellets 

prisfastsættelse presses ned. Kartellet kan dermed på et marked med høj 

kundekoncentration være sikret såfremt kartellet prisfastsætter realistisk. Forbrugere 

og kunder ville være med til, at sikre kartellet stabilitet da kartellet grundet sin 

konkurrencemæssige fordel er i stand til, at udbyde til en mindre pris. 134 

 

3.17 Økonomisk delkonklusion 
Det kan afslutningsvist konkluderes på baggrund af den økonomiske del, at 

virksomhederne Telia og Telenor ville have et incitament til at forme en kartelaftale 

grundet den mislykkede fusion, markedets struktur som oligopol og den tilspidsede 

konkurrencesituation på telemarkedet. På baggrund af Bertrand teorien må det stå 

tydeligt, at såfremt virksomhederne kolliderer og deler markedet ville de komme 

udenom priskonkurrencen. jf. Bertrand teorien vil to konkurrerende virksomheder 

ende med at afsætte pris lig med marginale omkostninger. Kartellet kommer i sin 

levetid dog til at opleve stabilitetsproblemer. Spilteorien påviser at kartellets deltagere 

vil ende med at snyde hinanden og kartellet, hvorfor kartellet i sidste ende kommer til 

at forestå ustabilt. Kartellet kan endvidere skabe en negativ effekt for karteldeltagere, 

de aktører udenfor aftalen og kartellet kan på baggrund af kartellets ønske om at 

profitmaksimere få gavn af at kartellet prissætter højt i forhold til den konkurrence, 

der har været på markedet hidtil. Telemarkedet forestår som et attraktivt marked, 

dermed kan flere nye konkurrenter ønske at tiltræde dette marked. Indtrædelsen af nye 

aktør på markedet danner klart en trussel for kartellets virke.  

Telemarkedet i Danmark anses for at være et marked som producerer homogene 

produkter. Homogeniteten er klart en faktor der fremmer karteldannelse og stabilitet. 

	
134 Industrial organization, 2017. Lypczynski, John. Wilson, John. Goddard, John. Side. 220 
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Telia og Telenor udbyder i store træk de samme produkter og ydelser, dermed villet et 

kartelsamarbejde mellem disse på baggrund af produkthomogeniteten kunne forestå 

stabilt. Både Telia og Telenor benytter sig af telenetværket, TT, hvorfor disse deler 

omkostninger for pleje af el og telemasterne. Dermed forestår der i store træk ligheder 

mellem Telia og Telenors omkostninger. Omkostning symmetri og markedsandele er 

klart et af de faktorer der fremmer karteldannelse. Virksomhederne vil f.eks. have det 

lettere ved at dele eventuelle omkostninger forbundet med karteldannelsen, derudover 

ville Telia og Telenor kunne vedtage beslutninger væsentlig hurtigere, da der i 

kartellet ikke skal tages højde for en eller nogle deltagere ikke ville være kapitalstærk 

nok. Telemarkedet i dag anses klart for at være gennemsigtig. Den teknologiske 

udvikling har klart medført en klar gennemsigtighed på markedet. Teleselskaberne 

indehaver blandt andet hjemmesider, webshops og andre lignende sider hvor tilbud og 

nye tiltag som virksomhederne foretager sig opdateres jævnligt. Som nævnt ovenfor 

er det oligopolistiske marked et marked som er tilbøjeligt for karteldannelse, dette ses 

endvidere gennem markedskoncentrationen. Markedskoncentrationen på telemarkedet 

anses for at være høj og sælgerne har en høj forhandlingsstyrke. De tre største 

virksomheder på markedet besidder en markedsomsætningsandel på 83%. Telia og 

Telenor vil dermed klart have incitament til, at danne et kartel, dog vil kartellet 

potentielt ende med at lide stabilitetsproblemer som eventuelt kan medføre en 

opdagelse af kartellet eller kartellets brud.  

Kapitel 4: Integreret del 

4.1 Indledning  
Afhandlingens integrerede del vil tage udgangspunkt i, at analysere om Telia bør 

indgå i en kartel aftale med Telenor. Afhandlingens synsvinkel tager afsæt i at rådgive 

en af de karteldeltagende virksomheder til henholdsvis at indgå eller stå udenfor 

kartelaftalen. Dertil vil rådgivningen tage afsæt i at rådgive virksomheden Telia. 

Afslutningsvist vil der gøres rede for hvilke alternativer der foreligger for Telia.  

4.1.2 Den fremtidige konkurrence 
Det ses nødvendigt for vurdering om Telia bør indgå et samarbejde med Telenor at 

analysere hvordan den fremtidige konkurrence på telemarkedet vil se ud. Som nævnt 

ovenfor forestår der en tilspidset og hård konkurrence på telemarkedet på nuværende 

tidspunkt. Konkurrencen på telemarkedet føres som udgangspunkt på baggrund af en 
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priskrig. En såkaldt lille ’’mobilpakke’’ med indhold af 5 timers tale og 25 GB data 

kan erhverves for 89,- DKK. Den tilspidsede konkurrence har medført en udvikling 

på en fordobling af indholdet af denne mobilpakke. 135  Det må stå tydeligt, at 

priskrigen hærger over telemarkedet, og teleoperatører er begyndt på, at søge nye 

alternativer for at udkonkurrerer hinanden. Pakkeløsninger hos teleoperatører 

indeholder i dag streamingtjenester såsom Spotifiy, Viaplay, Netflix, HBO og 

TV2play. Teleanalytiker John Strande mener, at telegiganterne bør stoppe denne 

priskrig da de i værste tilfælde ingen profit vil tjene i fremtiden. Den fremtidige 

konkurrence for telemarkedet vil være en hårdere priskrig end det som foreligger på 

markedet på nuværende tidspunkt. Den hårde konkurrence vil uden tvivl presse nogle 

af aktørerne på telemarkedet ud. Markedet vil dog altid bibeholde en priskrig da 

lavprisselskaber vil finde det attraktivt at føre en aggressiv priskrig og optjene noget 

af de store selskabers markedsandel.136  

 

4.2 Bør Telia indtræde kartel med Telenor?  
Der føres på telemarkedet en aggressiv priskrig, dette vil medføre, såfremt der ingen 

koordinering forestår mellem Telia og Telenor eller mellem andre aktører på 

markedet, at prisen vil være lig med de marginale omkostninger, jf. afsnit 3.4 

Bertrand. Såfremt fusionen mellem Telia og Telenor ikke mislykkedes ville Telia 

sammen med Telenor besidde en langt højere markedsandel. Det må stå tydeligt, at 

Telia som en vigtig aktør på markedet ville kunne nyde stort af, at koordinere priser 

med en eller flere konkurrenter. På trods af stabilitetsproblemer foreligger der for 

Telia og det marked Telia agerer på visse kartelfremmende faktorer. Telemarkedet har 

formet sig til, at bibeholde adgangsbarrierer som er høje. Telia opererer på TT-

netværket sammen med Telenor, derudover forefindes der TDC netværket og 3 mobil 

netværket. En ny teleoperatør der indehaver begæring om tiltrædelse af det danske 

telemarked skal derfor enten selv investere i opførelse af telemaster, eller leje sig ind 

på de eksisterende telenetværker. Endvidere føres der på nuværende tidspunkt på 

telemarkedet en priskrig mellem de største og de mindste teleoperatører. Såfremt en 

ny aktør tiltræder markedet ville denne nye aktør først konkurrerer med 

	
135	Tal på teleområdet, Energistyrelsen-https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-
teleomraadet 
136 https://mobil.nu/it-tele/priskrig-telemarkedet-60559 
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lavpriselskaber som: Oister, Callme, CBB mobil osv. Dernæst ville konkurrencen 

tages op imod de større virksomheder som Telia. Kartellet kan dermed arbejde mere 

frit og uden frygten for indtrædelse af nye konkurrenter. Da Telia udbyder de samme 

produkter og løsninger som Telenor forestår der en produkthomogenitet. Jo mere 

Telia og Telenors produkter/løsninger og ydelser er homogene, desto mere stabilt vil 

kartellet fremstå. Telia besidder endvidere en markedsandel der forestår ret lige i 

forhold til Telenor, desuden opereres der på samme telenetværk, nemlig TT- 

netværket. Telemarkedet i dag fremstår som værende præget af gennemsigtighed. 

Konkurrenters priser og tilbud kan analyseres og komme til kundskab gennem 

internettet. En høj markedsgennemsigtighed kan bidrage til, at både Telia og Telenor 

hurtigt kan tilegne sig information om konkurrenten, dermed ville Telenor ikke være 

en ukendt virksomhed ved et eventuelt samarbejde mellem Telia og Telenor. 

Markedsgennemsigtigheden kan dog også medvirke til, at kartellet kan opleve 

stabilitetsproblemer. Markedsgennemsigtigheden gælder ej kun for Telia og Telenor, 

dermed ville en hver konkurrent kunne se den adfærd som føres af Telia og Telenor, 

hvorfor samarbejdet potentielt kan opdages. Markedsgennemsigtigheden kan 

endvidere bruges af Telia som et værktøj til at se om Telenor forholder sig loyal til de 

vedtagelser eller koordineringer som er aftalt. Telia besidder en markedsomsætning 

på 4,270.000.000 mia. DKK, dermed forestår Telia som den anden største 

teleoperatør i Danmark. Telia og Telenors samlede markedsomsætning ville udgøre 

mere end TDC (yousee), jf. afsnit 3.15. Dette ville klart skabe en stærkere 

forhandlingsstyrke for Telia, idet risikoen og omkostningerne forbundet med 

priskrigen ville være delt mellem Telia og Telenor. Såfremt kartellets formål opnås og 

der på baggrund af en aggressiv priskrig danner sig en situation på telemarkedet for 

en operatør som 3 mobil tvinges ud af markedet, ville 3 mobils samlede 

markedsomsætning deles mellem Telia og Telenor. Dermed tilsikrer dette, at Telia og 

Telenor i sit samarbejde kan fokuserer på enten at videreføre en aggressiv priskrig 

imod TDC (yousse) eller på baggrund af parallel adfærd begynde på at dele markedet 

som duopolister med TDC (yousee). Såfremt der føres en aggressiv priskrig, må det 

stå tydeligt at de mindste aktører på markedet ville være de første aktører der tvinges 

ud grundet mangel på kapital. TDC (yousee) forestår på markedet som den største 

aktører på baggrund af omsætning og antal salg, hvorfor der potentielt kan foreligge 

incitament for, at dæmpe priskrigen efter at have tvunget visse aktører ud af markedet. 
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Markedsomsætningen for Telia og Telenor, såfremt 3 mobil tvinges ud, vil samlet set 

udgøre, 10,57 mia. DKK.  

	

Ved anvendelse af spilteorien må det stå tydeligt, at såfremt Telia snydes af 

karteldeltagerne ville Telia ende med at betale den højeste konsekvens der foreligger 

for karteldannelse, jf. afsnit 3.6. Spilteorien påpeger, at der foreligger et incitament for 

at snyde kartellet. Derudover er det yderst væsentligt at der i kartellet såfremt det 

tiltrædes, prissættes i forhold til markedet. Kartellet ville kunne ende med, grundet 

ønske om profitmaksimering at afsætte en alt for høj pris. Dette ville resultere i, at 

Telia mister en større markedsandel til andre mindre aktører på markedet. Selvom der 

fra virksomhedens side potentielt foreligger et højt incitament til at indgå i et 

kartelsamarbejde med Telenor, frarådes dette. 

	

Det ses tydeligt på baggrund af den juridiske analyse, at Telia såfremt der indgås en 

aftale med Telenor, ville være omfattet af forbuddet i TEUF-artikel 101, stk. 1, og 

konkurrencelovens § 6, stk. 1. Såfremt der er tale om en samordning af praksis ville 

dette heller ikke medføre en fritagelse fra forbuddet, dermed finder forbuddet jf. 

Ordlyden af TEUF-artikel 101, stk. 1 anvendelse på både en aftale og en samordnet 

praksis. Det må stå tydeligt, at grundet Telias høje markedsomsætning og andel, at en 

konkurrencebegrænsende aftale ville være mærkbar på markedet. Derudover skal det 

tages i betragtning, at Telia vil idømmes straf efter de EU-retlige regler. Idet Telia 

som udgangspunkt opererer tværs over landegrænser, hvor der er en chance for, at 

samhandlen potentielt påvirkes, ville de EU-retlige regler finde anvendelse. Aftalen 

vil i sin karakter have en konkurrencebegrænsende karakter. Såfremt aftalen bidrager 

til forbedring af produktion, tjenesteydelser eller distribution af varer ville aftalen 

opfylde visse betingelser for fritagelse af forbuddet, jf. TEUF-artikel 101, stk. 3.  

Telia kan jf. Forordning 1/2003 idømmes af kommissionen, en tvangsbøde på 10% af 

den årlige omsætning i hele koncernen, såfremt et hemmeligt 

konkurrencebegrænsende samarbejde eller en kartelaftale opdages. Bødestørrelsen for 

Telia vil være på 10 % af den samlede årlige koncernomsætning. jf. afsnit 2.10. Telias 

koncernomsætning i 2017 var på ca. 60.000.000.000 mia. DKK. 60.000.000.000/10 

=6.000.000.000 mia. DKK. 137 

	
137 Telia årsrapport og nøgletal- 2017. https://www.teliacompany.com/en/investors/ 
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Ydermere har de nationale domstole beføjelse til at idømme de ansvarlige for 

kartelaftalen med op til 1 år og 6 måneders fængsel, jf. konkurrencelovens § 23, stk. 

3. jf. afsnit 2.10. Det må endvidere stå tydeligt, at såfremt Telia samordner sin praksis 

med Telenor ville dette opfattes som en konkurrencebegrænsende praksis og ville 

være sidestillet med en konkurrencebegrænsende kartelaftale. I perspektiv til dette 

forestår der ingen restriktioner for, at Telia og Telenor uden en direkte samordning 

eller aftale fører adfærden for deres konkurrence parallelt.  

4.2.1 Fordele og ulemper ved kartel  
Der foreligger for Telias vedkommende både fordele og ulemper ved tiltrædelse af 

kartellet med Telenor. Nedenfor er de mest væsentlige punkter illustreret i et skema 

for at danne et overblik over, hvad kartellet potentielt kan bidrage med og hvad 

kartellet kan forårsage.  
Figur	4.2.1.1	Egen	tilvirkning	

Fordele		 Ulemper	

Større	kundedatabase		 Bøde	på	10	%	af	årlig	omsætning	

Mulighed	for	koordinering	af	priser	 Fængselstraf	jf.	KRL	23,	stk.	3	

Større	markedsandel		 Negativ	presseomtale	

Profit	maksimering	(lang	sigt)		 Split	af	markedsomsætning			

Færre	konkurrenter	(lang	sigt)		 Mulighed	for	at	kartellet	snydes			

	 Erstatningskrav		

	

Tabellen tager udgangspunkt i at Telia tiltræder kartellet og opnår fordele på kort sigt. 

Det må stå tydeligt, at der til en hver tid vil foreligge en chance for at kartellet 

opdages, dermed ville Telia idømmes en bøde på ca. 6.000.000.000 mia. DKK. 

Ydermere foreligger der hjemmel til, at de deltagende kartelvirksomheders ansvarlige 

kan idømmes fængselstraf. Tilliden til Telia vil svækkes af nuværende kunder hvorfor 

Telia henholdsvis kan ende med at tabe noget af sin kundedatabase og markedsandel 

til andre aktører på telemarkedet. Den samlede markedsomsætning for Telia og 

Telenor udgør ca. 7,9 mia. DKK. Under antagelse af, at den samlede 

markedsomsætning splittes ligeligt mellem Telia og Telenor ville dette på kort sigt 

være til ugunst for Telia, idet Telia besidder en højere markedsomsætning end 

Telenor, jf. afsnit 3.15. Kartellet kan potentielt opleve at blive snydt af 

	
 



	 67	

karteldeltagere. Dermed vil det klart være en ulempe for Telia såfremt Telenor 

besidder incitament for at snyde kartellet. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen kan i 

denne sammenhæng uddelegere bøde og straf immunitet til den part som anmelder 

kartellet, jf. konkurrencelovens § 23 a, stk. 1.   

I modsætning til ulemperne foreligger der også fordele ved kartellet. Telia opnår en 

større kundedatabase og en højere markedsandel. Derudover ville der være mulighed 

for at koordinere adfærd med konkurrenten som giver en konkurrencemæssig fordel.  

Det kan på baggrund af ovenstående tabel ses, at Telia på kort sigt ej kommer til, at 

nyde af kartelaftalen. I det tilfælde hvor kartellet fører en aggressiv priskrig med 

henblik på at tvinge andre aktører ud af markedet, ville Telia på længere sigt opnå 

væsentlig flere fordele ved at indgå i kartellet. Såfremt en aktør som 3 mobil tvinges 

ud af markedet, ville størstedelen af dennes markedsomsætning tilkomme kartellet, 

dermed ville kartellet på lang sigt have en færre konkurrent og en samlet 

markedsomsætning på: 4,27+3,6+2,7=10,57 mia. DKK.  

På baggrund af ovenstående faktorer bør Telia ej indgå et samarbejde med Telenor. 

Kartelaftalen ville på længere sigt komme Telia til gunst, dog forestår der altid en 

konstant faktor om at kartellet opdages, brydes eller snydes.  

På baggrund af ovenstående analyse frarådes Telia til at indgå i et kartel med Telenor.  

 

4.3 Hvad bør Telia gøre?  
Telemarkedet i dag er præget af virksomheder der i en bred forstand fører en 

konkurrence hvor de hurtigt tilpasser sig hinandens tilbud og priser. Et eksempel på 

dette er streamingtjenester (ViaPlay, Netflix, HBO, TV2play, Spotify) som nu kan 

tilkøbes sammen med et teleabonnement hos de fleste selskaber. Den hurtige 

tilpasning opretholdes på baggrund af markedets høje gennemsigtighed, der sikrer 

aktørerne på markedet hurtigt at kunne være opdateret med nye tilbud og priser. Telia 

bør læne sig opad en parallel adfærd med Telenor. Den fremtidige 

konkurrencesituation på telemarkedet vil fortsat forestå hård, hvorfor det anses at 

parallel adfærd ville være det mest fordelagtige alternativ der forestår for Telia. Med 

en parallel adfærd vil der ikke være nogen direkte kommunikation mellem Telia og 

Telenor, dermed ville der ej hellere være tale om en aftale eller en samordning af 

praksis hvorfor TEUF-artikel 101, stk. 1, og konkurrencelovens § 6 stk. 1 ikke vil 

have en retsvirkning på parallel adfærd. Den parallelle adfærd forefindes på markedet 
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på nuværende tidspunkt, denne adfærd kan dog tilspidses ved, at Telia og Telenor 

f.eks. signalerer til hinanden, ved nye tilbud eller priser. Den parallelle adfærd 

tilsikrer, at Telia ej ville kunne idømmes straf eller sanktion for at have dannet en 

konkurrencebegrænsende aftale, idet der ingen aftale, samordning eller vedtagelse 

forefindes, men blot en parallel adfærd. Det må stå tydeligt, at en parallel adfærd uden 

kommunikation eller samordning ikke ville være så effektiv for Telia som 

virksomhed, dog forestår der for høje risici ved at indgå en direkte kartelaftale med en 

konkurrent. På baggrund af afsnit 4.2, kan det tydeligt ses, at en direkte kartelaftale 

medfører hårde sanktioner. At kartellet opdages af konkurrenceyndighederne, 

medfører først og fremmest sanktionen om, at aftalen mellem Telia og Telenor 

erklæres ugyldig, hvorfor samarbejdet derpå ophører med det samme. Antages det 

f.eks. at en kartelaftale udelukkende sanktioneres med bøde eller tvangsbøde, ville 

kartelaftalen klart indeholde væsentlige fordele fremfor ulemper. Telia ville kunne 

nyde af kartelaftalen på længere sigt, selvom virksomheden sanktioneres med bøde 

eller tvangsbøde. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen kan endvidere pålægge de 

deltagende virksomheder erstatningskrav, såfremt den konkurrencebegrænsende aftale 

har medført et tab for konkurrenter. Det må dermed stå tydeligt, at der foreligger 

alvorlige sanktioner i forbindelse med at indgå en kartelaftale med Telenor. Som 

nævnt ovenfor, ville en samordnet praksis være sidestillet med en kartelaftale og 

potentielt mødes af de samme sanktioner der gælder for direkte kartelaftaler.  

Det anbefales dermed, at Telia opretholder en parallel adfærd med Telenor, da dette 

ville kunne sikrer visse fordele i form af at samordne praksis på markedet.  

4.3.1 Hvorfor parallel adfærd?  
Det ses i den juridiske analyse at både en kartelaftale og en samordnet praksis uden 

videre ville sanktioneres på samme vis. Ovenfor er der grundet de alvorlige sanktioner 

og risici forbundet med indgåelse af en kartelaftale med Telenor, anbefales at Telia 

fører en parallel adfærd med Telenor. På baggrund af den juridiske analyse forestår 

der som udgangspunkt ingen forhindringer ved at føre en konkurrence adfærd i form 

af parallel adfærd.  

Da den parallelle adfærd ikke er en kartelaftale, må det stå tydeligt at den parallelle 

adfærd ej ville være så effektiv som en kartelaftale. Grundet den høje 

markedsgennemsigtighed på telemarkedet og den teknologiske udvikling omkring 

websites og webshops, kan andre konkurrenter hurtigt imiterer tilbud, priser og andre 
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opdateringer. Dette forestår klart som en ulempe og endda en forhindring for at føre et 

stiltiende samarbejde med Telenor. Ydermere forestår der en ulempe ved, at der 

grundet mangel på kommunikation altid ville foreligge en chance for, at Telenor ikke 

følger den adfærd Telia fremfører. Der vil ingen risikodeling i tilfælde af predatory 

pricing foreligge mellem Telia og Telenor, dog ville begge virksomheder stiltiende 

acceptere hinandens adfærd og følge den.  

Såfremt der foreligger mistanke fra EU-Kommissionens side om at Telia og Telenor 

fører samordner praksis i form af en parallel adfærd, ville det være EU-

Kommissionen som har bevisbyrden for at bevise netop dette forhold, jf. afsnit 2.19.1. 

Den parallelle adfærd vil klart ikke indeholde de samme fordele for Telia som en 

direkte kartelaftale. Dermed må det stå tydeligt, at de ulemper der foreligger for en 

parallel adfærd ej heller, vil være så omfattende eller alvorlige. Den parallelle adfærd 

medfører ej heller en dybdegående kommunikation omkring vedtagelser eller 

beslutninger, dermed er der ej mulighed for at blive sanktioneret på samme måde som 

hvis Telia tiltrådte en kartelaftale, da der reelt ikke foreligger en kartelaftale som kan 

bevises på baggrund af møder eller lignende. Telia ville på baggrund af den parallelle 

adfærd der føres med Telenor kunne nyde af, at konkurrencen føres ligeligt. Den 

parallelle adfærd menes dermed at indeholde væsentlige fordele, idet Telia og Telenor 

hurtigt kan tilpasse sig hinandens opdateringer på markedet.  

Det anbefales dermed, at Telia fremfører og holder sig til en parallel adfærd med 

Telenor, idet dette i sin essens ikke er omfattet af TEUF artikel 101, stk. 1, eller 

konkurrencelovens § 6, stk. 1. Den parallelle adfærd tilsikrer at Telia og Telenor til en 

grænse kan samarbejde stiltiende, dog må det stå tydeligt, at et stiltiende samarbejde 

hvor man følger hinandens adfærd på ingen måder kan være så effektivt som en 

direkte kartelaftale. På baggrund af de sanktioner der foreligger for at føre et ulovligt 

samarbejde i form af en kartelaftale, anses det ikke for Telia virke som teleoperatør på 

det danske marked tilstrækkeligt at tiltræde dette.  

 

4.4 Integreret delkonklusion 
Det kan afslutningsvist konkluderes, at Telia ikke bør indgå et direkte 

kartelsamarbejde med Telenor. Et direkte samarbejde bringer vigtige fordele med sig 

på lang sigt, dog forestår der en konstant chance for, at samarbejdet brydes enten ved 

at Telenor snyder kartellet, eller at kartellet opdages. Der forestår som udgangspunkt 
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for høje risici for, at kartellet opdages eller snydes. Endvidere medfølger der alvorlige 

sanktioner for at danne et kartel og være en del af en kartelaftale. En af de mest 

alvorlige sanktioner må klart være den sanktion der fremgår af konkurrencelovens § 

23, stk. 3 om fængselstraf. Derudover kan Telia ende med at betale en bøde eller 

tvangsbøde på 10 % af den årlige koncernomsætning, dette ses endvidere også som en 

af de meget alvorlige sanktioner imod karteldannelse. Telia rådgives dermed til at stå 

udenfor et eventuelt kartelsamarbejde på trods af de fordele der er henholdsvis på lang 

sigt og kort sigt.  

Grundet de ulemper og sanktioner et direkte kartelsamarbejde bringer over Telia, bør 

Telia føre en adfærd i form af parallel adfærd med den ønskede konkurrent, (i dette 

tilfælde Telenor). Den parallelle adfærd kan klart bidrage til at føre en mere tilspidset 

og aggressiv konkurrence på telemarkedet. Den parallelle adfærd er som 

udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet i TEUF-artikel 101, stk. 1 og 

konkurrencelovens § 6, stk.1, hvorfor de ovenstående sanktioner ej finder anvendelse 

såfremt der er tale om parallel adfærd. Telia rådgives ikke til at føre en samordning af 

praksis med Telenor da dette sidestilles ligeligt i Konkurrenceretlig henseende med en 

direkte kartelaftale. En direkte kartelaftale ville klart være mere effektiv på længere 

sigt for Telia, dermed kan den parallelle adfærd ikke føre de samme fordele med sig 

som en kartelaftale ville. En af de vigtigste ulemper der forestår ved at føre en parallel 

adfærd er klart telemarkedets høje gennemsigtighed, som sikrer at flere konkurrenter 

kan føre en parallel adfærd sammen med Telia. Den parallelle adfærd sikrer dog 

grundet der ingen aftale foreligger, væsentlig mindre informationsudveksling hvorfor 

der reelt ikke ville være tale om en aftale i konkurrencelovens forstand. Den parallelle 

adfærd ville udformes som et stiltiende samarbejde uden en væsentlig 

kommunikation, men hvor der signaleres på bestemte måder.  
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Kapitel 5: Konklusion 
Prisaftalen mellem telegiganterne kan med klarhed siges, at være omfattet af 

forbuddet i TEUF-artikel 101, stk. 1, og konkurrencelovens § 6, stk. 1. På baggrund af 

den juridiske analyse kan det konkluderes, at prisaftalen ikke opfylder de betingelser 

og krav der fremgår af TEUF artikel 101, stk. 3 og Konkurrencelovens §§ 8-10, 

hvorfor aftalen i henhold til både en gruppefritagelse og individuel fritagelse ikke kan 

fritages fra forbuddet. Endvidere kan det konkluderes, at prisaftalen mellem 

telegiganterne umiddelbart ikke vil anses for at være en aftale 

konkurrencebegrænsende virkning, men en aftale der decideret og eksplicit har til 

formål at begrænse konkurrencen på det indre marked. Aftalens karakter og formål 

kan med klarhed siges, at være konkurrencebegrænsende idet aftalen tager 

udgangspunkt i at gøre telemarkedet mindre attraktivt for udefrakommende aktører. 

Endvidere forestår aftalen til at være egnet til at begrænse og/eller påvirke 

samhandlen mellem medlemsstaterne, hvorfor samhandelskriteriet er opfyldt. Da der 

foreligger en potentiel og aktuel chance/mulighed for at samhandlen mellem 

medlemsstaterne påvirkes vil aftalen vurderes og behandles gennem de EU-retlige 

regler. Aftalen tilegner sig at skade samhandlen under flere forhold. Samhandlen kan i 

dette tilfælde potentielt skades ved, at udefrakommende aktører oplever at det danske 

telemarked fremstår mindre attraktivt at investere i, grundet de høje adgangsbarrierer 

prisaftalen vil skabe. Derudover er både Telia og Telenor koncerner der opererer på 

tværs af landegrænser, dermed ville aftalen potentiel kunne skade kunder og 

virksomheder i andre medlemsstater, da telegiganterne muligvis skal dække det tab de 

oplever ved at danne en kartelaftale på det danske telemarked. Som nævnt ovenfor 

kan den omtalte prisaftale ikke fritages fra forbuddet om konkurrencebegrænsende 

aftaler. Antages det, at aftalen ville bidrage og opfylde de oplistede punkter og 

betingelser der fremgår af TEUF artik101, stk. 3, ville det være muligt at denne kunne 

fritages, jf. TEUF-artikel 101, stk. 3 Litra A-B. Der foreligger generelt konsekvenser 

ved at overtræde forbuddet om konkurrencebegrænsende aftaler. Et af de mest 

væsentlige konsekvenser er klart tvangsbøden aftaleparterne bliver tildelt. Jf. 

Forordning 1/2003, artikel 23 kan aftaledeltagere straffes med bøde helt op til 10 % af 

den årlige koncernomsætning og tvangsbøder på 5% af den daglige omsætning. 

Kommissionen bemyndiger de nationale domstole til at håndhæve de EU-retlige 

regler, dog bemyndiger kommissionen også de nationale domstole, til at have 



	 72	

særskilte konsekvenser, som i dette tilfælde er fængselsstraf inden for den nationale 

konkurrencelovgivning, jf. konkurrencelovens § 23, stk.3.  

Den samordnede praksis egner sig ikke til at være fritaget bedre, mere eller bredere 

end hvis der foreligger et direkte kartelsamarbejde. Det kan på baggrund af den 

ovenstående juridiske analyse konkluderes, at samordnet praksis og direkte 

kartelaftaler er ligestillet, jf. TEUF-artikel 101, stk. 1. Sidestillet med samordnet 

praksis foreligger der generel en sondring parallel adfærd og samordnet praksis. Den 

parallelle adfærd er ej omfattet af forbuddet om konkurrencebegrænsende aftaler, men 

læner sig dog tæt op ad forholdet om samordnet praksis. For at vurdere om der 

foreligger samordnet praksis eller parallel adfærd, er det nødvendigt at se på om 

virksomhederne har haft en kontakt.  

På baggrund af den økonomiske del kan det konkluderes, at både Telia og Telenor 

klart ville have et incitament til, at danne et kartel på telemarkedet. Dette skyldes bl.a. 

den mislykkede fusion og konkurrencesituationen på det danske telemarked. 

Derudover har det danske telemarked taget formen som oligopol hvilket også er den 

markedsform som er en af de markedsformer der er mest tilbøjelig for karteldannelse. 

En kartelaftale ville klart komme telegiganterne til gunst. Såfremt der ingen 

koordinering af marked eller pris foreligger, er der ingen tvivl om, at virksomhederne 

kommer til at afsætte deres pris lig med deres marginale omkostninger, hvorved der 

ingen profit tjenes, jf. afsnit 3.4. Det kan baggrund af den økonomiske analyse 

endvidere konkluderes, at kartellet vil opleve stabilitetsproblemer i sin levetid. Dette 

understøttes bl.a. i afsnit 3.6 hvor spilteorien beviser, at telegiganterne vil have 

incitament til, snyde hinanden og kartelaftalen. Kartellet kan endvidere opleve 

stabilitetsproblemer, såfremt kartellet ikke prisfastsætter rigtigt fra start af. Kartellet 

kan her have en negativ effekt og kan komme eventuelle konkurrenter til gode, da 

disse ville ende med at optjene kartellets profit ved at sætte priser under kartellets. I 

modsætning til dette er der på telemarkedet en del kartelfremmende faktorer. 

Telemarkedet kan siges at være et homogent marked. Produkthomogenitet er klart et 

af de faktorer der fremmer kartellets virke og stabilitet. Dette skyldes at 

karteldeltagerne har indsigt i hinandens produkter og omkostninger, derved 

forekommer det væsentligt mindre byrdefuldt at koordinere priser. Telia og Telenor 

opererer på telenetværket TT som også ejes af disse. Det må stå tydeligt, at der 

foreligger en omkostningssymmetri mellem Telia og Telenor idet disse har ansvaret 

om vedligeholdelsen af dette netværk. Derudover deler Telia og Telenor en 
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markedsandel som nogenlunde er på lige fod, dette styrker endvidere kartellets virke 

og stabilitet. Der foreligger på baggrund af den teknologiske udvikling og priskrigen 

på telemarkedet, en høj gennemsigtighed. Den høje gennemsigtighed bidrager til 

stabiliteten i kartellet idet karteldeltagere kan overvåge hinanden. Det kan med 

klarhed pointeres, at der foreligger en høj markedskoncentration. De tre største 

sælgere på markedet står til at indehave 83 % af den samlede markedsomsætning. På 

baggrund af den økonomiske analyse kan det konkluderes, at Telia og Telenor klart 

ville have et incitament til, at danne en kartelaftale på telemarkedet. Kartellet ville 

dog opleve stabilitetsproblemer og kan potentielt ende med at brydes eller opdages.  

På baggrund af den integrerede analyse kan det konkluderes, at Telia frarådes at indgå 

et direkte kartelsamarbejde med Telenor. En kartelaftale mellem disse på 

telemarkedet ville klart bidrage med væsentlige fordele, dog vil kartellets stabilitet 

være presset grundet muligheden for opdagelse samt muligheden for snyd. Et direkte 

kartelsamarbejde sanktioneres som udgangspunkt med bøde/tvangsbøde, og såfremt 

overtrædelsen er af en grov og forsætlig karakter, straffes de ansvarlige med op til et 

år og seks måneders fængselsstraf, jf. konkurrenceloven § 23, stk. 3. Bødestørrelsen 

for Telia anses for værende for hård i forhold til, hvad kartellet kan bidrage med kort 

sigt. Bødestørrelsen regnes på baggrund af koncernomsætningen og vil udgøre op til 

10%, jf. forordning 1/2003, artikel 23. På baggrund af de fordele og ulemper som er 

oplistet og analyseret i den integrerede analyse, bør Telia ikke indgå et direkte 

kartelsamarbejde med Telenor. Telia anbefales derimod til at føre en parallel adfærd 

tæt med Telenor. En parallel adfærd kan bestemt ikke anses for at være ligestillet i 

forhold til fordele, med et kartel, dog kan den parallelle adfærd bringe visse fordele 

med sig. Den parallelle adfærd omfattes ikke af forbuddet i konkurrencelovens § 6, 

stk.1, eller TEUF-artikel 101, stk. 1. En samordnet praksis falder dog ind under 

forbuddet. Den parallelle adfærd sikrer at der ingen informationsudveksling 

foreligger, dermed ville der i konkurrenceretlig forstand ikke være tale om en 

konkurrencebegrænsende aftale. Et stiltiende samarbejde vil klart komme mere til 

gunst for Telia og Telenor. Det kan sammenfattende konkluderes, at en kartelaftale vil 

være for byrdefuld at tiltræde, hvorfor Telia anbefales til at opretholde en parallel 

adfærd der vil sikre at virksomhederne ville kunne signalere indbyrdes.  
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• Artikel om teleselskabernes magtkamp på telemarkedet (sidst besøgt 10. Sep. 

2020) https://www.computerworld.dk/art/237414/magtkamp-om-de-danske-

mobilkunder-her-er-resultaterne-hos-tdc-telia-telenor-og-3 

 

• Artikel om telenetværkerne i Danmark (sidst besøgt d. 13 sep. 2020) 

https://www.cbb.dk/cbb-bloggen/guides-og-information/sa-mange-master-har-

teleselskaberne-i-danmark/ 

 

• Artikel om selskabet Onfones indtræden på det danske telemarked (sidst 

besøgt d. 13. Sep. 2020)https://www.computerworld.dk/art/116055/onfone-

saa-let-tjener-man-313-millioner-paa-fem-aar 

 

• Artikel om konkurrencen på telemarkedet(sidst besøgt d. 3. sep. 2020)  

https://www.computerworld.dk/art/237414/magtkamp-om-de-danske-

mobilkunder-her-er-resultaterne-hos-tdc-telia-telenor-og-3 

 

• Artikel om konkurrencen på telemarkedet(sidst besøgt d. 7. Sep. 2020)  

https://www.computerworld.dk/art/237414/magtkamp-om-de-danske-

mobilkunder-her-er-resultaterne-hos-tdc-telia-telenor-og-3 

 

• Artikel om konkurrencen på telemarkedet (sidst besøgt d. 8. Sep. 2020)  

https://mobil.nu/it-tele/priskrig-telemarkedet-60559 

 

 

• https://www.dr.dk/nyheder/penge/telenor-og-telia-dropper-fusion-i-danmark 

Telia og Telenors mislykkede fusion. 

• Artikel om den fremtidige og nuværende konkurrence situation på 

telemarkedet (sidst besøgt, d. 4. sep. 2020)   
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https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/analytiker-konkurrencen-paa-

telemarkedet-ser-ud-til-at-aftage-23xvf 

 

 

	

6.3 Hjemmesider 
Hjemmeside- Telia  

https://www.telia.dk/abonnementer/mobilabonnementer/one/?gclid=Cj0KCQjwhb36

BRCfARIsAKcXh6Hz0az3GuF_X6GL5byKT0gduDV-

gBhmDgbxdRtbb8f204kZGS8UpwEaAj4QEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#/ 

https://www.telia.dk/om-telia/vores-historie/#/ 

 

Hjemmeside- EU-kommissionen  

https://ec.europa.eu/competition/consumers/agreements_da.html 

 

Hjemmeside- TI (Teleindustrien)   

http://www.teleindu.dk/gennemsigtighed-pa-telemarkedet-teleindustrien-er-en-

konstruktiv-medspiller/ 

 

Hjemmeside- Konkurrence og forbrugerstyrelsen 

https://www.kfst.dk/konkurrenceforhold/karteller/hvad-er-et-kartel/ 

 

Hjemmeside- Telenor 

https://www.telenor.com/no/om-oss/telenor-i-verden/norge/ 

	
 

6.4 Rapporter  
• Energistyrelsens rapport om nøgletal for telebranchen. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet  
 

• Telia årsrapport  
https://www.teliacompany.com/en/investors/ 
 

• Telenor årsrapport  
https://www.telenor.dk/om-telenor/vores-forretning/arsrapporter/ 
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• Vejledning om konkurrenceloven, 2019 – Konkurrence og 
Forbrugerstyrelsens vejledning. 

https://www.kfst.dk/media/53584/20190108-vejledning-om-konkurrenceloven.pdf 
 
 
 

6.5 Retspraksis 
 

• Sag S274300I-KKA 21/12/2018 Landsretten 
 

• Sag C-8/08 T-Mobile 
 

• Sag T-1/89 Rhone og Poulenc 
 

• Sag C-02 og 03/01 Bayer og Adalat 
 

• Sag 56/65 Societe Technique miniere 
 

• Sag C89/85 Cellulose 2 
 

• Sag C-5/69 Völk 
 

• Sag C-226/11 Expedia 
 

• Sag C-58/54 og sag 56 Consten og Grundig 
 

• Beef industry Development Society- sagen BIDS 
 

• Sag C-40/48 Sukker-dommen 
 

• Sag C- 100/103/80 Pioneer-dommen 
 

• Poropylen Dommene- T1/89 til T4/89- 
 

• Sag C-29 og 30/83- CRAM	
 
 
 
	


