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Erhvervsstyrelsen har i e-mail af 4. maj 2016 anmodet om Telias bemærkninger til 

udkast til afgørelse over for Telia på engrosmarkedet for terminering af taleopkald 

i individuelle mobilnet, og udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering 

af taleopkald i individuelle mobilnet.  

 

For klarhedens skyld har Telia i det følgende valgt at angive sine bemærkninger 

opdelt efter emne, iht. styrelsens opbygning af det fremsendte udkast til 

markedsafgørelse for Marked 2. Under afsnit 1 har Telia således angivet sine 

bemærkninger til ”Detailmarkedet for mobiltelefoni”, mens bemærkninger til 

”Afgrænsning” er angivet under afsnit 2 og bemærkninger til ”Analyse” er angivet 

under afsnit 3. Endelig er der under afsnit 4 angivet Telias opsummerende 

bemærkninger.  

 

For god ordens skyld skal det endvidere præciseres, at dette høringssvar inde-

holder Telias bemærkninger for begge ovennævnte høringers vedkommende.  

 

1. Om detailmarkedet for mobiltelefoni  

Som styrelsen påpeger, så er detailmarkedet for mobiltelefoni et modent marked 

med høj (pris)konkurrence og konkurrenceintensitet. Der er således tale om en 

særdeles høj penetrationsgrad på detailmarkedet for mobiltelefoni svarende til 

148,1 abonnementer pr. 100 indbyggere. Mobilabonnementer med tale udgør 

fortsat den overvejende del af alle mobilabonnementer. Hertil kommer, at 

muligheden for at anvende forskellige databaserede mobiltjenester samtidigt har 

været med til at drive efterspørgslen efter data, således at de fleste pakker i dag 

indeholder såvel tale, sms, mms og data. I den forbindelse bør det også bemærkes, 

at taleopkald på detailmarkedet i dag, som følge af konkurrence fra andre 

(substituerende) taletjenester som bl.a. VoB-tjenester og intens priskonkurrence, i 

øvrigt er inkluderet i en lang række af de gængse mobilpakker, der typisk består af 

enten et større antal timers fri tale eller helt fri tale, fri sms og mms, samt x antal 

GB fri mobil data med mulighed for tilkøb af ekstra data i form af eksempelvis 

tillægsabonnementer.  

 

1.1. Fremkomsten af nye taletjenester  

Fremkomsten og udbredelsen af databaserede taletjenester, herunder via appli-

kationer som Facebook Messenger, Viber, Skype, m.fl., der kan forestå Voice over 

Broadband (VoB), dvs. tale over en dataforbindelse, har medført, at der i dag 

Høring over udkast til afgørelse over for Telia på engrosmarkedet for 

terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (Marked 2) 
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foreligger reelle og relevante alternativer for slutbrugerne til det traditionelle tale 

produkt. Ud over VoB-tjenester består der også reelle alternativer af sub-

stituerende produkter såsom VoLTE og WiFi calling. Disse tjenester benytter sig 

ligesom VoB-tjenester af en dataforbindelse, men til forskel for VoB-tjenester, så 

kræver hverken VoLTE eller WiFi calling installation af en applikation, idet disse 

funktioner allerede er integreret i opkaldsfunktionen i den enkelte smartphone – 

enten fra start eller vha. af en af de mange løbende software opdateringer, der 

løbende er frit tilgængelige fra de respektive smartphone producenter. VoLTE og 

WiFi calling bruger således også den enkelte slutbrugers eget telefonnummer og 

kræver blot, at opkaldsfunktionerne er aktiveret i den enkelte smartphone og at det 

enkelte mobilnet understøtter dette. Er funktionerne aktiveret og understøttet af 

mobilnettene, så vil slutbrugerne via VoLTE og WiFi calling kunne føre 

talesamtaler, videoopkald, sende filer, m.v., på samme måde som det er muligt 

med installerede VoB-tjenester.  

 

Muligheden for slutbrugerne til at kunne anvende VoB-tjenester, VoLTE og WiFi 

calling som et reelt alternativ afhænger dog af tilgængeligheden til disse 

produkter. Tilgængeligheden til disse nævnte produkter, herunder særligt VoB-

tjenester, kan både belyses og bekræftes ud fra slutbrugernes typiske brugsadfærd, 

der bl.a. understøttes af udbredelsen af smartphones og de dertil knyttede standard- 

og tillægsabonnementer, og dermed af slutbrugernes reelle tilgængelighed til 

mobil data.  

 

1.2. Tilgængelighed, udbredelse og anvendelse af smartphones og mobil data  

Det kan ud fra styrelsens tal i indeværende udkast til markedsafgørelse 

konstateres,1 at ca. 70 % af alle slutbrugere har adgang til mobil data gennem 

standard- og tillægsabonnementer, og at det mobile dataforbrug fra 2014 til 2015 

steg med hele 85 % (uden at medregne WiFi). Af det totale mobile dataforbrug i 

første halvår af 2015 var ca. 50 % endvidere baseret på 4G – LTE. Dette viser 

tydeligt, at mobil data er meget anvendt af slutbrugerne og fortsat vinder 

udbredelse og anvendes i stigende omfang – herunder bl.a. til at foretage 

talesamtaler og videoopkald, etc.  

 

”At gå på nettet” via mobilen var i 2015 den anden mest udbredte funktion efter 

sms. Andelen af brugere, som går på nettet med mobilen, er således steget fra 70 

% i 2014 til 75 % i 2015 – ses der isoleret på gruppen af 16-24 årige var tallet 

herfor i 2015 endda 86 %.2 Hertil kommer, at hele otte ud af ti brugere i 2015 gik 

på sociale netværkstjenester såsom Facebook og Twitter via mobilen – 

netværkstjenester, der giver den enkelte slutbruger mulighed for at foretage VoB-

baserede opkald til andre slutbrugere med den samme applikation installeret.3 Med 

andre ord havde op til otte ud af ti brugere dermed statistisk set en reel adgang til 

at benytte visse VoB-tjenester og foretage databaserede taleopkald i 2015.  

                                                      
1 Tallene angives i styrelsens udkast at være hentet fra Energistyrelsens telestatistik for 1. 

halvår 2015. 
2 ”It-anvendelse i befolkningen – EU sammenligninger – 2015”, Danmarks Statistik.  
3 ”It-anvendelse i befolkningen – 2015”, Danmarks Statistik.  
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Sammenholdes dette med øvrige tal fra Danmarks Statistik for it-anvendelse i 

befolkningen i 2015, fremgår det, at 64 % af samtlige mobilbrugere mellem 16 og 

89 år har downloadet applikationer på deres smartphones, og at hele 89 % af de 

16-24 årige bruger sociale online tjenester.4 Således tegner der sig et klart billede 

af, at langt størstedelen af alle mobilbrugere har enten direkte adgang til VoB-

tjenester eller i hvert fald en reel mulighed for at tilgå og bruge sådanne tjenester 

som alternativ til det traditionelle taleprodukt.  

 

Ovenstående understøttes endvidere af udviklingen og ikke mindst udbredelsen af 

de for VoB tilgrundliggende Over The Top (OTT) kommunikationsapplikationer, 

såsom Facebook, Skype og Viber, der bl.a. har medført, at det traditionelle sms-

produkt i dag anvendes i væsentlig mindre og mindre grad. I stedet anvendes andre 

kommunikationsapplikationer som Messenger og andre MiM5-baserede 

applikationer. Det samme kan, jf. de ovenfor anførte tal, med stor statistisk 

sandsynlighed antages at gøre sig gældende for det traditionelle taleprodukt også, 

inden for tidshorisonten af nærværende markedsafgørelse.  

 

Foretages der yderligere en sammenkobling mellem ovennævnte tal og tendenser 

og udbredelsen af smartphones, ses det tydeligt, at slutbrugerne i dag har adgang 

til reelle alternativer til det traditionelle taleprodukt. Således antages det, jf. 

styrelsens angivne tal, at ca. 72 % af alle mobiltelefoner pr. 1. halvår 2015 var 

smartphones. Af Danmarks Statistik fremgår det,6 at 77 % af alle husstande i 2015 

havde en smartphone – hertil kommer, at en anden undersøgelse7 tilbage fra maj 

2014 og således for mere end to år siden viste, at ni ud af ti af de 15-29 årige 

allerede på dette tidspunkt havde en smartphone. Udbredelsen af smartphones 

forventes fortsat at stige, og det forventes ifølge eMarketer,8 at mere end 80 % af 

danskerne vil eje en smartphone i 2017. Tendensen bakkes endvidere op af interne 

Telia salgstal for maj måned 2016, der umiddelbart viser, at salget af smartphones 

har udgjort 98-99 % af det totale antal solgte telefoner.  

 

Henset til ovenstående udvikling er det derfor Telias opfattelse, at afgrænsningen 

af produktmarkedet og dermed definitionen for engrosmarkedet for terminering af 

taleopkald bør tilpasses og udvides til også at omfatte produkter baseret på VoB-

tjenester, samt VoLTE og WiFi calling. Dette på baggrund af, at udbredelsen af 

smartphones og data-abonnementer, anvendelsesmåden og -graden af smartphones 

og dataabonnementer, adgangen til mobil data via smartphones og funktionaliteten 

af applikationer og smartphones i dag er så høj og avanceret, at VoB-tjenester, 

samt VoLTE og WiFi calling, i dag må betragtes som reelle alternativer og dermed 

                                                      
4 ”It-anvendelse i befolkningen – EU sammenligninger – 2015”, Danmarks Statistik.  
5 Mobile Instant Messaging.  
6 ”It-anvendelse i befolkningen – 2015”, Danmarks Statistik.  
7 Index Danmark / Gallup maj 2014 (http://danskemedier.dk/nyhed/smartphone-alle-har-

den-og-alle-bruger-den/).  
8 http://cww.dk/nyhedscenter/nyheder-og-kommentarer/nyhed/?id=1089  

http://danskemedier.dk/nyhed/smartphone-alle-har-den-og-alle-bruger-den/
http://danskemedier.dk/nyhed/smartphone-alle-har-den-og-alle-bruger-den/
http://cww.dk/nyhedscenter/nyheder-og-kommentarer/nyhed/?id=1089
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som substitutter til traditionel tale, der dermed bidrager til en effektiv konkurrence 

på engrosmarkedet for terminering af taleopkald.  

 

1.3. Fremtidsudsigter for detailmarkedet for mobiltelefoni  

Sammenholdes ovenstående med fremtidsudsigterne for detailmarkedet for 

mobiltelefoni, hvor introduktionen og en kommende udbredelse af eSIM i smart-

phones må forventes, er det Telias klare vurdering, at styrelsen enten bør 

deregulere engrosmarkedet for terminering af taleopkald eller alternativt tilpasse 

afgrænsningen af produktmarkedet i markedsafgrænsningen, revurdere de pålagte 

SMP-forpligtelser, og indskrænke tidshorisonten for nærværende markeds-

afgørelse – netop af hensyn til den hastige (teknologiske) udvikling på detail-

markedet for mobiltelefoni og den samtidigt stigende udbredelse af smartphones 

og abonnementer med mobil data.  

 

Så lang tid traditionelle numre anvendes som identiteter for de enkelte slutbrugere 

er Telia dog umiddelbart af den opfattelse, at engrosmarkedet for terminering af 

taleopkald fortsat bør reguleres i et eller andet omfang, under samtidig 

hensyntagen til proportionaliteten i de deraf afledte og pålagte SMP-forpligtelser. 

Imidlertid vil fremkomsten og udbredelsen af nye eller banebrydende teknologier 

såsom eSIM kunne ændre på dette, da eksempelvis eSIM vil kunne ændre 

væsentligt på markedet og markedsforholdene, idet bl.a. slutkundeforhold og 

ejerskab af numre og nummerserier vil overgå til nye aktører som Google og 

Apple. Nye teknologier som eSIM vil ganske som VoLTE og WiFi calling 

forventeligt være en del af fremtidige smartphones enten fra start eller via en 

efterfølgende software opdatering, der principielt set er tilgængelig for enhver 

smartphone-bruger. Disse forhold vil derfor inden for en overskuelig fremtid 

kunne ændre på markedssituationen og magtforholdene på markedet, idet det vil 

kunne medføre, at netværksoperatørerne fremover vil få mere egentlig karakter af 

blot at være en udbyder af den underliggende (rå) infrastruktur i form af 

eksempelvis 3G – UMTS, 4G – LTE, samt på sigt 5G mobilnettene.  

 

1.4. Market Repair og finansiel dækningsgrad  

På kundemarkederne understøttes ovenstående tendenser endvidere af det styrelsen 

benævner som ”Market Repair”, der er et udtryk for at netværksoperatørerne efter 

flere års intens priskrig og med fremkomsten og udbredelsen af stadigt flere reelle 

alternativer til bl.a. det traditionelle taleprodukt nu må forsøge at foretage ”damage 

control” af den manglende finansielle dækningsgrad og faldende ARPU. Dette for 

til stadighed at kunne sikre kvaliteten af den daglige drift af netværkene og 

slutbrugernes krav og efterspørgsel hertil, samt for at kunne sikre de påkrævede 

investeringer til udvidelse, forbedring og vedligeholdelse af såvel de nuværende 

som de kommende teknologier, der ligger til grund for mobilnettene, herunder 

bl.a. 3G – UMTS, 4G – LTE og det kommende 5G.  

 

Det er derfor Telias vurdering, at styrelsen i tillæg til ovenævnte endvidere bør 

tage fornyet højde for de store omkostninger – både tidligere og kommende – som 

netværksoperatørerne har afholdt eller vil komme til at afholde i forbindelse med 
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erhvervelse af bl.a. licenser, spektrum og udrulning af nye teknologier såsom 4G – 

LTE og den kommende 5G-teknologi.  

 

I beregningsgrundlaget for en eventuel kommende priskontrol bør styrelsen 

således tage højde for både relaterede CAPEX og OPEX omkostninger til både 

eksisterende og nye teknologier, da markedsudviklingen til stadighed stiller større 

krav til mobilnettene, herunder i form af øgede kapacitets- og dækningskrav til 

funktioner som bl.a. VoB-tjenester, online applikationer og OTT produkter, der 

alle tilbyder reelle alternativer til slutbrugerne. Disse stadigt stigende krav 

medfører øgede behov for investering og nødvendig kapital til eksempelvis 

udrulning af netværk og nye teknologier som 4G og 5G, samt til erhvervelse af 

spektrum og relevante licenser.  

 

2. Om afgrænsning af engrosmarkedet for terminering af taleopkald  

Styrelsen definerer produktmarkedet ved at lægge vægt på (den mulige) 

substitution på henholdsvis efterspørgsels- og udbudssiden. For så vidt angår 

tilstedeværelsen af de reelle alternativer og substitutter på produktmarkedet, er 

disse skitseret ovenfor.  

 

Markedsafgrænsningen lægger hertil alene vægt på produkternes egenskaber med 

hensyn til funktionalitet, kvalitet og pris, mens den anvendte teknologi kun har 

betydning for vurderingen af markedsafgrænsningen, hvis teknologien i sig selv 

har betydning for det pågældende produkts funktionalitet, kvalitet og pris. Dette 

kan imidlertid antages at være tilfældet med produkter såsom VoB-tjenester, 

online-baserede chat-tjenester, samt VoLTE og WiFi calling, der alle kræver en 

(stabil) dataforbindelse og -dækning.  

 

Imidlertid konkluderer styrelsen da også, at samtlige typer af radio-

kommunikationssystemer, der anvendes til fremføring af mobiltrafik, herunder 

bl.a. 2G, 3G – UMTS og 4G – LTE, er omfattet af markederne for terminering af 

taleopkald i mobilnet. For så vidt at det kan godtgøres, at der foreligger 

efterspørgselssubstitution på detailmarkedet af traditionel terminering af 

taleopkald med eksempelvis VoB-tjenester, samt VoLTE og WiFi calling, som 

godtgjort ovenfor, så bør disse produkter derfor også omfattes af styrelsens 

markedsafgørelse for engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle 

mobilnet.  

 

Telia bemærker derfor, at styrelsen bør foretage en fornyet markedsafgrænsning, 

herunder fornyet afgrænsning af produktmarkedet, ud fra en yderligere analyse og 

revurdering af substitutionsforholdene på produktmarkedet.  

 

2.1. Efterspørgselssubstitution  

Styrelsen anfører, at det for så vidt angår efterspørgselssubstitution er relevant at 

vurdere, om produktet er en substitut på detailmarkedet. Styrelsen analyserer i 

forlængelse heraf på følgende produkter:  
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- Taleopkald i fastnettet.  

Dette vurderer Telia principielt set kan være substituerbart med mobile 

taleopkald, for så vidt der er tale om omstilling af taleopkald fra fastnettet 

til en mobiltelefon, idet kaldet så vil blive automatisk viderestillet til den 

respektive slutbrugers mobiltelefon og dermed for slutbrugeren vil have 

reel karakter af et mobilopkald, idet kaldet vil kunne besvares uanset hvor 

slutbrugeren befinder sig.  

 

- VoB-tjenester.  

Telia vurderer, at VoB-tjenester som ovenfor anført er direkte 

substituerbare med taleopkald i mobilnettet henset til udbredelsesgraden af 

smartphones, standard- og tillægsabonnementer, de underliggende 

tjenester og applikationer, samt henset til den massive dækningsgrad for 

3G – UMTS og 4G – LTE, der jf. styrelsens egne erfaringer er tæt ved 99 

%.  

 

Ud over de ovenfor nævnte produkttyper, er det Telias vurdering at også følgende 

produkter bør analyseres i forbindelse med undersøgelsen af efterspørgsels-

substitution på detailmarkedet for mobiltelefoni:  

 

- VoLTE og WiFi calling substituerbart med taleopkald i mobilnettet.  

Henset til den kommende forventede udbredelse og dermed 

tilgængelighed af VoLTE og WiFi calling inden for en overskuelig 

fremtid, da der for disse produkters vedkommende er tale om en forud-

installeret funktion i alle nye smartphones, der enten er direkte tilgængelig 

eller blot kræver en opdatering til nyeste software-version for at blive 

tilgængelig for den enkelte slutbruger, vurderer Telia, at VoLTE og WiFi 

calling på sigt vil udgøre et substituerbart produkt. Hertil kommer, at 

VoLTE og WiFi calling til forskel fra VoB-tjenester ikke kræver 

installation af en applikation hos både afsender og modtager af det 

pågældende kald, da VoLTE og WiFi calling anvender den enkelte slut-

brugers opkaldsfunktion og eksisterende nummer til at foretage opkald.  

 

Det er Telias vurdering, at ovennævnte substitutionsforhold udvander behovet for 

visse af de af styrelsen pålagte SMP-forpligtelser, herunder bl.a. forpligtelsen om 

priskontrol, over for mobilnetværksoperatører som Telia, der henset til deres 

relative størrelse ikke besidder nogen reel købermagt, som belyst nedenfor i afsnit 

3, om analyse af engrosmarkedet for terminering af taleopkald.  

 

2.2. Udbudssubstitution  

For så vidt angår udbudssubstitution på produktmarkedet, så er Telia enig i 

styrelsens vurdering heri, om end Telia vurderer, at styrelsen også bør tage højde 

for den rivende udvikling omkring VoB-tjenester og online-baserede chat-tjenester 

og brugen heraf som skitseret ovenfor, samt den kommende udbredelse af VoLTE, 

WiFi calling og eSIM.  
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Det er derfor Telias vurdering, at styrelsen på denne baggrund kraftigt bør 

overveje, om andre selskaber eller udbydere i tilsvarende grad bør omfattes af 

markedsafgørelsen på lige fod med de nuværende MNO’er og MVNO’er, der er 

omfattet af indeværende udkast til markedsafgørelse, inden for tidshorisonten af 

nærværende markedsafgørelse.  

 

3. Om analyse af engrosmarkedet for terminering af taleopkald  

 

3.1. Markedets aktører  

I forhold til styrelsens analyse af markedets nuværende aktører, bør styrelsen 

overveje om Vectone Mobile, der er en del af Mundio Mobile ikke også bør 

nævnes på lige fod med Mundio Mobile, da det ikke for Telia på nuværende 

tidspunkt står klart, hvorvidt Vectone Mobile udgør en selvstændig full MVNO 

eller om Vectone Mobile blot er et sekundært kaldenavn for Mundio Mobile.  

 

Dernæst bør styrelsen ligeledes overveje, hvorvidt Lebara Mobile udgør en full 

MVNO, da dette heller ikke på nuværende tidspunkt står klart for Telia.  

 

3.2. Købermagt  

For så vidt angår købermagt, dvs. om der eksisterer modstående købermagt fra en 

eller flere markedsaktører, er styrelsens analyse heraf baseret på en modificeret 

Greenfield-tilgang, hvori følgende forhold vurderes:  

 

- Muligheden for nemt at vælge en anden udbyder  

- Muligheden for at afstå fra køb  

- Købernes forhandlingsstyrke  

 

Særligt for så vidt angår sidste punkt, købernes forhandlingsstyrke, så vurderes 

denne endvidere ud fra, hvorvidt en køber har tilstrækkelig forhandlingsstyrke som 

følge af selskabets relative størrelse, som et resultat af den indbyrdes 

transaktionsstrøm, eller som et resultat af multi-marked kontakt.  

 

Netop på disse punkter er det Telias vurdering, at en aktør som TDC, grundet 

selskabets store størrelse, som et resultat af den indbyrdes transaktionsstrøm, og 

som resultat af multi-marked kontakt har en ikke ubetydelig og reel forhandlings-

styrke over for Telia og de øvrige mindre netværksoperatører på markedet. Det er 

således tidligere set og påvist på andre uregulerede markeder som eksempelvis 

sms- og visse dele af bredbåndsmarkederne, at TDC bevidst udnytter sin størrelse 

og relative størrelsesfordel til at udøve dominerende eller dirigerende 

markedsadfærd over for de øvrige (mindre) netværksoperatører. Dette kommer 

bl.a. til udtryk ved at TDC hæver engrospriserne over for de andre 

netværksoperatører på baggrund af TDC’s større markedsandele og de indbyrdes 

transaktionsstrømme, der alene er til TDC’s klare fordel, netop henset til TDC’s 

relative størrelse komparativt til de øvrige netværksoperatører.  
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Det er derfor Telias klare vurdering, at der for så vidt angår TDC foreligger en reel 

forhandlingsstyrke på mobilmarkederne over for de øvrige netværksoperatører og 

aktører, der i øvrigt begrunder et skærpet behov for opsyn med TDC og TDC’s 

måde at indrette sin forretning på.  

 

3.3. Mobiltermineringspriser  

3.3.1. Mobiltermineringspriser og regulering  

Telia er af den opfattelse, at markedsreguleringen skal være overskuelig, fuldt 

harmoniseret, fremtidssikret og meget mindre kompleks og enklere at anvende end 

den nuværende LRIC-model. Det skal bemærkes, at Telia på lang sigt vurderer, at 

reguleringen af termineringspriser vil være overflødig, da trafikmønstre og 

kundeadfærd kontinuerligt ændrer sig, samt da ejerskabet af kundeforhold og 

numre som det kendes i dag sandsynligvis vil ændre sig mærkbart i takt med 

fremkomsten og udbredelsen af banebrydende teknologier som eSIM.  

 

Ved vurderingen af, om der er reel konkurrence på engrosmarkedet for terminering 

af taleopkald i individuelle mobilnet er det afgørende, om markedet hidtil har 

været reguleret, da den nuværende konkurrencesituation så vil være påvirket af 

reguleringen. Ganske som styrelsen selv påpeger, så har markedsreguleringen 

medført et betydeligt fald i termineringspriserne i Danmark til at være et af EU’s 

absolut laveste niveauer. Tilsvarende kan det samtidigt konstateres at også 

investeringerne og investeringsincitamenterne i telesektoren desværre er faldende, 

hvilket dog ikke er uden grund, da investeringer kræver finansielt overskud.  

 

Prisniveauerne for terminering af mobile taleopkald er nu faldet så meget, ikke 

kun i Danmark, men også i andre EU-lande, hvori Telia Company også er 

repræsenteret, at den nuværende roaming regulering selv i den nuværende 

transitionsperiode hen mod ”nulpunktet” for opkrævning af roaming afgifter har 

betydet, at den pris Telia Company som koncern kan opkræve sine detailkunder 

for roaming i eksempelvis Tyskland og Holland nu er lavere end de egentlige 

termineringsomkostninger på engrosplan for at terminere kald i disse lande. Dette 

er selvsagt et problem, der medføre disharmoni og en tabsgivende forretning for 

visse operatører, mens andre operatører omvendt indrømmes muligheden for en u-

tilsigtet mark-up.  

 

Dertil kommer, at de regulerede termineringspriser allerede for længst har passeret 

det erklærede politiske mål om en termineringspris for mobile taleopkald for hele 

EU på mellem 1,5 og 3 eurocent i 2012 (som var den angivne frist ved 

gennemførelsen af Kommissionens termineringshenstilling9) for vedtagelsen af 

den nugældende termineringshenstilling,10 hvor LRIC-modellen blev indført.  

 

                                                      
9 C(2009) 3359 final, Commission Recommendation of 7 May 2009 on the Regulatory 

Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU. 
10 Viviane Reding, SPEECH/09/222, Ending the Fixed-Mobile-Subsidy: the new 

Commission Recommendation on Termination Rates in the EU.  
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Derudover reducerer termineringsprisernes manglende indbyrdes harmonisering til 

ét reelt terminerings prisniveau på tværs af hele EU og EØS også evnen og 

mulighederne for at kunne foretage de kommende store (og nødvendige) 

investeringer, der er påkrævet for at kunne udrulle og tilbyde forbrugerne et bedre 

og hurtigere 5G-mobilnet.  

 

Det lave prisniveau for terminering af mobile taleopkald på engrosplan i Danmark 

på 5,41 øre, svarende til 0,7252 eurocent pr. minut, står hertil endvidere i skærende 

kontrast til den gennemsnitlige termineringspris i de øvrige EU-lande på 1,41 

eurocent pr. minut og betyder en ikke uvæsentlig disharmoni i den konkrete 

forhandlings- og afregningsposition med operatører i de øvrige EU-lande, hvor 

termineringsprisen er højere end i Danmark, hvilket igen medfører yderligere pres 

på indtjeningsevnen for de danske mobilnetværksoperatører.11  

 

Hertil skal det også holdes for øje, at slutbrugernes velfærd og fordele ikke alene 

kan gøres op i og forbindes med lave termineringspriser på engrosmarkedet, men 

snarere skal ses som et resultat af mange forskellige mekanismer såsom 

veldesignede spektrum auktioner, høj efterspørgsel af nye tjenester, samt 

innovation på markedet ansporet af nye alternative udbydere (primært OTT 

udbydere) og banebrydende teknologier såsom eksempelvis eSIM.  

 

Ovenstående understøttes af, at et af de seneste lande, hvor en helt ny 

netværksoperatør er gået ind på markedet, er Holland, der på nuværende tidspunkt 

har den næsthøjeste termineringspris for mobile taleopkald på engrosplan i Europa 

pålydende 1.8610 eurocent pr. minut, svarende til 13,88 øre. Termineringspriserne 

på engrosplan synes dermed ikke at udgøre en uoverstigelig markedsbarriere. I 

stedet må det derfor antages, at de egentlige adgangsbarrierer for MNO’er og 

MVNO’er på de respektive mobilmarkeder snarere er relateret til de nuværende 

niveauer på slutbrugerpriserne samt en rimelig grad af konkurrence, der er 

afgørende for, hvorvidt der kan sikres et tilstrækkeligt udbytte, der henset til 

antallet af spillere på markedet fører til at der ikke forekommer begrænset 

mulighed for et rimeligt afkast på den enkelte netværksoperatørs kapital. 

 

Det må desværre derfor også konkluderes, at Kommissionens terminerings-

henstilling12 og de respektive nationale europæiske myndigheders heraf afledte 

prisreguleringer ikke har opfyldt formålet med at udvikle ét indre marked, da 

henstillingen ganske enkelt ikke har skabt grundlag for en velfungerende 

paneuropæisk konkurrence, idet den nuværende forskel i relation til 

termineringspriserne, grundet medlemslandenes individuelle fortolkning af den 

gængse europæiske prisregulering, i stedet har ført til en forvridning af 

konkurrencen mellem mobiloperatører i de forskellige medlemsstater.  

 

                                                      
11 Termination rates at European level, January 2016, BEREC.  
12 C(2009) 3359 final, Commission Recommendation of 7 May 2009 on the Regulatory 

Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU.  



 

 

Side 10 af 11  

 

 

 

 

 

 

 
3.3.2. LRIC-modellen  

For så vidt angår anvendelsen af LRIC-modellen i de udmøntede prisafgørelser, vil 

Telia påpege modellens svagheder i form af vanskelighederne ved bl.a. at anvende 

og opdatere modellen. Derudover kræver hver gennemgang og opdatering af 

modellens parametre fra år til år urimeligt store ressourcer af såvel myndigheder 

som af netværksoperatørerne – uden medregning af de ekstra omkostninger, der 

hidrører fra de indirekte omkostninger til juridisk og økonomisk bistand i den 

forbindelse. I det nuværende arbejde, der pågår med at revidere Kommissionens 

nugældende termineringshenstilling, opfordrer Telia derfor kraftigt styrelsen til, at 

lade den nuværende prisregulering og LRIC-model afløse af en fælles 

(paneuropæisk) og regulatorisk fastsat maksimalpris på tværs af samtlige EU-

lande, på baggrund af en generisk defineret effektiv europæisk mobilnetværks-

operatør.  

 

3.3.3. Øget risiko for svig og misbrug  

Grundet de lave prisniveauer i Danmark som anført ovenfor, påløber der i stigende 

grad et øget arbejde med at værne, spore og forhindre risikoen for svig og misbrug 

i nettene. De lave termineringspriser medfører således bl.a. en øget risiko for 

forekomster af spam, phishing og tromboning, der udfordrer evnen til at sikre 

netværkene og integriteten af  netværkene og ikke mindst slutbrugerne. Det er 

derfor Telias vurdering, at dette i øget omfang bør indgå i styrelsens overvejelser 

og vurdering ved pålægningen af de til markedsafgørelsen relaterede SMP-

forpligtelser, herunder forpligtelsen om priskontrol.  

 

3.4. Styrelsens konklusion om reel konkurrence 

Telia stiller sig kritisk over for styrelsens konklusion om graden af reel 

konkurrence på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet, 

henset til ovenstående bemærkninger om substituerende produkter og markeds-

udviklingen inden for markedsundersøgelsens tidshorisont, da Telia allerede i dag 

vurderer, at markedsforholdene vil ændre sig i væsentlig grad, inden tiden for 

næste markedsafgørelse.   

 

Telia finder således, at følgende forhold bør medtages og foranledige styrelsen til 

at stille spørgsmålstegn og revurdere såvel markedsundersøgelsens afgrænsning af 

produktmarkedet, omfanget af de pålagte SMP-forpligtelser, og den tidsmæssige 

udstrækning:  

 

- Substituerbare produkter såsom VoB-tjenester, VoLTE, WiFi calling, samt 

fremkomsten og den forventede udbredelse af eSIM som belyst ovenfor.  

- TDC’s købermagt som belyst ovenfor.  

 

Ud fra disse betragtninger, skal Telia derfor anmode styrelsen om at vurdere 

proportionaliteten i omfanget af de pålagte SMP-forpligtelser for de netværks-

operatører, der ikke besidder nogen reel købermagt over for TDC, samt overveje 

den tidsmæssige udstrækning og løbetiden af den kommende markedsafgørelse for 

engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet.  
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4. Opsummerende bemærkninger  

Ud fra ovennævnte bemærkninger, konkluderer Telia herefter:  

 

- At styrelsen bør tage højde for, at der foreligger substituerende produkter 

på detailmarkedet i form af VoB-tjenester.  

- At styrelsen bør tage højde for, at der foreligger substituerende produkter 

på detailmarkedet i form af VoLTE og WiFi calling.  

- At styrelsen bør tage højde for fremkomsten og den kommende udbredelse 

af banebrydende teknologier som eSIM.  

 

Det er Telias vurdering, at disse ovenstående punkter alle påvirker engrosmarkedet 

for terminering af taleopkald i de respektive individuelle mobilnet i et sådant 

omfang, at disse punkter bør foranledige styrelsen til at foretage et eller flere af 

følgende mulige tiltag:  

 

1) Omfanget og proportionaliteten af at pålægge SMP-forpligtelser for de 

mindre operatører, der ikke besidder nogen reel købermagt over for TDC 

revurderes, således at enkelte forpligtelser, herunder eksempelvis 

forpligtelsen om priskontrol, modificeres eller bortfalder for de mindre 

operatører, herunder Telia, der ikke besidder nogen reel købermagt over 

for TDC.  

 

2) Markedsafgrænsningen for så vidt angår aktører underlagt nærværende 

markedsafgørelse udvides, for at indrømme mobilnetværksoperatørerne en 

fair chance og mulighed for at kunne tage konkurrencen op med både 

MVNO’er, OTT leverandører af VoB-tjenester og online-baserede chat-

tjenester, samt andre markedsaktørers anvendelse af eSIM i en nær 

fremtid.  

 

3) Den tidsmæssige udstrækning, for hvilken styrelsens markedsafgørelse for 

engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet vil 

være gældende, mindskes og en fornyet markedsanalyse med tilhørende 

afgørelse foretages for Marked 2 inden for to år.  

 

På denne baggrund skal Telia derfor anmode om, at styrelsen genoptager den 

tilgrundliggende markedsundersøgelse og revurderer sit udkast til markeds-

afgørelse for Marked 2, før en endelig afgørelse træffes, jf. telelovens § 37, stk. 2.  

 

 

 

Med venlig hilsen,  

Telia Danmark  
 

Michael Kayser Vestergaard  

Regulatory & Compliance Manager  


