
Mellemmodel  

En mellemmodel er en kombination af 2 modeller – en del af koncessionerne er placeret i en sky 

(skykoncessioner), resten af puljen (puljekoncessioner) er fordelt blandt udlejerne.  

En mellemmodel vil kunne overholde servicedirektivet, omend den indeholder en risiko for 

konkurrenceforvridning, såfremt de koncessioner, der er i ”skyen”, reelt ikke bliver brugt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selve fordelingen af puljekoncessioner kan ske:  

a) Ved et udbud (se bilaget om udbudsmodellen for yderligere forklaring 

b) Ved godkendelse (se bilaget om godkendelsesmodellen for yderligere forklaring) 

 

Herefter kommer skykoncessionerne i spil. Mellemmodellen bør for at imødegå risikoen for 

konkurrenceforvridning kombineres med en model, hvor der skal være adgang til 

skykoncessionerne også for ansøgere, der (selv om de opfylder Gudenåkomitéens vilkår) ikke har 

fået tildelt puljekoncessioner – enten fra starten af eller inden for en forholdsvis kort periode efter, 

at der er åbnet adgang til skykoncessionerne. 

En sky fordrer således ikke, at alle godkendte udlejere har adgang til skyen fra starten af, men hvis 

der ligger ubenyttede koncessioner i skyen, bør også de godkendte udlejere, der ikke har fået del i 

puljekoncessionen, kunne trække på skyen.  

Mellemmodellen bør ligeledes suppleres med en bestemmelse om, at puljekoncessioner, der ikke er 

benyttet inden en vis periode, skal tilgå skyen.  

Som udgangspunkt er det hensigten, at skykoncessionerne gælder for ét år af gangen. Når det år er 

gået, kan de ubenyttede puljekoncessioner der er havnet i skyen gå tilbage til den udlejer, der 

oprindeligt havde puljekoncessionen. Desuden kan koncessioner, der bliver lediggjort i forbindelse 

med en konkurs eller lign. også indgå i skyen og dermed blive tilgængelige for andre udlejere. 

Udformes en mellemmodel på denne måde tages der hensyn til såvel de udlejere, der har fået tildelt 

en koncession, som nye udlejere på markedet. 

 

Pulje  

Sky  



Hvornår kan skykoncessionerne tilgås af udlejere med tildelte puljekoncessioner? 

En udlejer med tildelte koncessioner kan først tilgå skyen efter tildelte puljekoncessioner er 

opbrugte. Det vurderes, at denne model er i overensstemmelse med servicedirektivet. Modellen 

sikrer således, at koncessionerne udnyttes af den, der har brug for dem.  

Alt efter hvor mange koncessioner, der placeres i skyen vil der være koncessioner tilgængelige her i 

kortere eller længere tid. Der er således ikke nogen garanti for, at der er koncessioner i skyen, når 

udlejerne der fik flest koncessioner tildelt i forbindelse med udbuddet, har brugt deres pulje op. 

Modellen kan eventuelt suppleres med en bestemmelse om, hvor mange koncessioner én udlejer 

kan få adgang til fra skyen.  

Det vurderes derimod at være i strid med servicedirektivet at tillade udlejere, der ikke har brugt 

deres tildelte puljekoncessioner adgang til skykoncessionerne.  

Alle har ganske vist lige adgang til skyen, men der er ikke sikkerhed for, at alle koncessioner bliver 

brugt, og modellen kan derfor opfattes som konkurrencebegrænsende. Den udlejer, der har mange 

puljekoncessioner, vil i princippet hurtigt kunne ”tømme skyen”, og dermed begrænse 

konkurrencen fra de øvrige udlejere. 

Det er således efter udbudsjuridisk vejledning Sekretariatets vurdering, at mellemmodellen, hvor 

puljekoncessionerne skal bruges, før der er adgang til skykoncessionerne, er den variant af 

mellemmodellen, der er i overensstemmelse med servicedirektivet.  

 

 

 


