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TDC’s høringssvar – Udkast til afgørelse på engrosmarkedet for 

terminering af taleopkald i TDC’s mobilnet (marked 2) 

 

1. TDC’s bemærkninger  

 

TDC har den 4. maj 2016 modtaget Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse på 

engrosmarkedet for terminering af taleopkald i TDC’s mobilnet (marked 2).  

 

TDC skal generelt bemærke, at Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørel-

se ikke giver anledning til omfattende bemærkninger. Det skyldes til navnlig, 

at forpligtelsen om priskontrol allerede er udmøntet i Erhvervsstyrelsens afgø-

relse af 27. november 2015 vedrørende den maksimale pris for terminering af 

taleopkald samt samtrafikpunkter i TDC’s mobilnet i 2016, der gælder fra 1. 

januar 2016 til 31. december 2016. 

 

TDC har dog en bemærkning til afsnit 2.2.3.1, hvoraf det af overskrifte frem-

går, at ”taleopkald i fastnettet er ikke substituerbart med et taleopkald i mo-

bilnettet”. 

 

Erhvervsstyrelsen konkluderer i dette afsnit, at ”Samlet set er det Erhvervs-

styrelsens vurdering, at der ikke er substitution mellem fastnettelefoni og 

mobiltelefoni.” 

 

TDC skal bemærke, at denne formulering - ligesom tilfældet er for overskrif-

ten til afsnittet - vedrørende substitution er meget upræcis, idet den omtaler 

en tovejssubstitution, men reelt set alene burde omtale og undersøge, hvor-

vidt taleopkald i fastnettet kan substituere taleopkald i mobilnettet eller med 

andre ord, hvorvidt mobiltelefoni kan substitueres af fastnettelefoni. Som 

formuleringen er nu tager Erhvervsstyrelsen reelt stilling til den omvendte si-

tuation også, hvilket ikke kan være hensigten med udkast til afgørelse på 

marked 2.  

mailto:postmar@erst.dk


 

2 Nærværende afgørelse bør således ikke forholde sig til, hvorvidt fastnettele-

foni kan substitueres med mobiltelefoni, hvilket man med nuværende formu-

lering og overskrift til afsnittet foranlediges til at tro, at Erhvervsstyrelsen 

forholder sig til.  

 

TDC skal på den baggrund venligst bede Erhvervsstyrelsen præcisere, at det i 

afgørelsen for marked 2 alene analyseres, hvorvidt taleopkald i mobilnettet 

kan substitueres af taleopkald i fastnettet.  
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