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Høring over udkast til afgørelse over for Telenor på engrosmarkedet 
for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2) 

 
Udkast til afgørelse over for Telenor på marked 2 giver Telenor anledning til 
følgende bemærkninger:  
 
Mangelfuld afgrænsning og analyse af det relevante marked   
 
Styrelsen gør i analysen i det væsentlige brug af samme skabelon som er 
anvendt ved tidligere analyser af samme marked. Konklusioner lægger sig 
formentlig derfor også tæt op ad tidligere konklusioner. Der er særligt to 
antagelser/delkonklusioner i styrelsen analyse, som har betydning for det 
endelige resultat.  
 
For det første arbejder styrelsen ud fra en antagelse om, at terminering altid 
sker i det net, som den kaldte detailkunde har knyttet sit abonnement til, og 
den kaldte detailkundes teleselskab dermed er det eneste, der kan terminere 
opkaldet, jf. side 22 i udkastet.  
 
For det andet vurderer styrelsen ikke at der er substitution mellem almindelige 
mobile taleopkald og mobile VoB-tjenester, jf. side 28 i udkastet. 
 
Grundlaget for begge antagelser/vurderinger er i dag i bedste fald spinkelt og 
det må forventes at erodere helt væk inden for den fremadrettede periode på 
tre år som markedsanalysen skal dække.   
 
Udviklingen mod all-IP net og OTT-tjenester - som overtager en stadig større 
andel af trafikken - er for længst sat i gang. Det er virkelighedsfjernt at påstå, 
at der ikke i dag finder substitution sted mellem mobile VoB/OTT-tjenester 
(Skype, Viper, Face time etc.) og almindelige mobile taleopkald. Det er muligt, 
at styrelsen har en formodning om, at substitutionen ikke er tilstrækkelig i dag 
til at ændre konklusionen. Men i så fald må styrelsen underbygge denne 
formodning fx gennem indhentning af et tilstrækkeligt kvalitativt og 
kvantitativt grundlag i stedet for alene at forkynde budskabet baseret på tro. 
 
Styrelsen lægger tilsyneladende stor vægt på, at almindelige mobile 
taleopkald er baseret på 8-cifrede telefonnumre fordi der herved opnås en 
”alle til alle” funktionalitet som ikke på tilsvarende vis kan opnås ved VoB-
kald. Denne argumentation kan imidlertid ikke stå alene med mindre det er en 
de facto forsyningspligtregulering styrelsen sigter på at opretholde. Hvis denne 
argumentation alene lægges til grund vil traditionelle MNO’er således altid 
have SMP-status i styrelsens ”markedsundersøgelser” helt uafhængigt af 
markedsudviklingen og slutkunders faktiske valg af substituerende tjenester.  
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Antagelsen om at den kaldte detailkundes teleselskab er det eneste, der kan 
terminere et opkald er ikke alene forkert for kald, hvor den originerende og 
terminerende part anvender samme OTT-applikation. Så vidt Telenor er 
orienteret tilbyder fx Viper allerede i dag en transit/termineringstjeneste til 
MNO’er, hvor kaldet er origineret som et almindeligt mobil taleopkald og hvor 
Viper først undersøger muligheden for at få termineret kaldet via OTT-
applikation inden det som fall back løsning termineres via samtrafikudveksling 
med den kaldte detailkundes teleselskab.  
 
Netværkssamarbejde mellem Telia og Telenor  
 
For en ordens skyld skal det bemærkes, at Telias og Telenors fælles 
netinfrastrukturselskab hedder TT-Netværket (http://www.tt-network.dk/) og 
ikke Newco, som det omtales i udkastet.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Petersen  
Telenor  
 


