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Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for op-

kaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted 

(marked 1) 

 

Erhvervsstyrelsen har i perioden fra den 20. december 2016 til og med 

den 22. februar 2017 gennemført en national høring over udkast til afgø-

relser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige 

telefonnet på et fast sted (marked 1). 

 

Resultat af den nationale høring 

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra Konkurrence- og Forbru-

gerstyrelsen, GlobalConnect A/S
1
, Telia Danmark, Forbrugerrådet Tænk, 

Telenor Danmark A/S, TDC A/S, Hi3G Denmark ApS og SE/Stofa A/S.  

 

Høringssvarene findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.  

 

I dette høringsnotat redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er 

indkommet i forbindelse med høringen, og bemærkningerne kommente-

res.  

 

Enkelte høringssvar har givet anledning til såvel nogle faktuelle justerin-

ger i markedsafgørelsen som ændringer af indholdsmæssig karakter.  

 

                                                 
1
 GlobalConnect har afgivet høringssvar på vegne af sit datterselskab Supertel, som er 

det selskab i koncernen, der udbyder tjenester på marked 1. 
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1 Markedsanalysen 

1.1 Rette adressat 

GlobalConnect A/S (herefter GlobalConnect) bemærker, at selskabet ikke 

er aktiv på engrosmarkedet for fastnetterminering, men at datterselskabet 

Supertel A/S (herefter Supertel) i stedet er udbyder af tjenester på marke-

det. GlobalConnect anfører på den baggrund, at en eventuel afgørelse 

alene bør adresseres til Supertel som rette juridiske enhed. 

 

Erhvervsstyrelsen bemærker, at styrelsen altid adresserer en markedsaf-

gørelse til moderselskabet, idet en koncern skal ses som én samlet juri-

disk og økonomisk enhed, jf. selskabsrettens regler. 

 

Erhvervsstyrelsen finder på den baggrund, at GlobalConnect er rette 

adressat for en afgørelse på engrosmarkedet for opkaldsterminering i 

individuelle offentlige telefonnet på et fast sted, idet afgørelsen også ret-

ter sig mod GlobalConnects koncernforbundne datterselskab, Supertel. 

Afgørelsen er derfor truffet over for GlobalConnect. 

1.2 Vurdering af udbydere med SMP 

GlobalConnect bemærker på vegne af datterselskabet Supertel, at Super-

tel finder det besynderligt, at der fortsat sker regulering af de små aktører 

på markedet, og at Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse ikke udspringer 

af en konkurrencebegrundet nødvendighed for regulering af markedet. 

Det er således Supertels vurdering, at der er en velfungerende konkurren-

ce blandt de små aktører, og at Supertel på ingen måde har udnyttet mar-

kedsforhold til at fastsætte urimelige termineringspriser på markedet. 

 

Engrosmarkedet for fastnetterminering består af en række separate, in-

dividuelle markeder, hvor hver udbyder af terminering af opkald – uan-

set størrelse og dermed antal af detailkunder, som via et abonnement er 

koblet til udbyderens fastnet – har en markedsandel på 100 pct. i eget 

fastnet.  

 

En tilstedeværelse af modstående købermagt kan begrænse udbyderens 

mulighed for at optræde uafhængigt af markedet. Derfor vil en eller flere 

engroskunders købermagt kunne fungere som modvægt til udbyderens 

kontrol over fx prisdannelsen. 

 

Idet samtlige udbydere på nærværende marked er afhængige af hinan-

den for at sikre, at deres respektive detailkunder kan udveksle opkald 

med hinanden, vurderer Erhvervsstyrelsen imidlertid, at ingen selskaber 

på markedet er i stand til at udøve en tilstrækkelig høj grad af køber-

magt over for de øvrige udbydere. Dette skyldes, at hver enkelt udbyder 

er den eneste adgangsvej til den kaldte detailkunde, og at udbyderen 

som den eneste er i stand til at forestå termineringen af opkaldet. 

 

Hver udbyder på nærværende marked er på den baggrund udpeget som 
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udbyder med stærk markedsposition (SMP) og er som følge heraf pålagt 

forhåndsregulering i form af en række konkurrencefremmende forplig-

telser. Det er efter telelovens regler ikke afgørende, om udbyderen på 

reguleringstidspunktet fastsætter urimelige termineringspriser. 

 

I relation til GlobalConnects (Supertels) bemærkninger om, at selskabet 

på ingen måde har udnyttet sin markedsposition til at fastsætte urimelige 

termineringspriser på engrosmarkedet, skal Erhvervsstyrelsen i øvrigt 

bemærke, at Supertel som koncernforbundet datterselskab med Global-

Connect allerede er underlagt styrelsens gældende markedsafgørelse på 

engrosmarkedet for fastnetterminering af 18. december 2013 og den heri 

fastsatte forpligtelse om priskontrol. 

 
2 Markedsafgørelsen 

2.1 Netadgangsforpligtelsen 

Hi3G Denmark ApS (herefter Hi3G) opfordrer generelt til, at der i for-

hold til beskrivelsen i netadgangsforpligtelsen i højere grad tages ud-

gangspunkt i, at Hi3G’s detailkunder er mobilkunder, og at fastnettrafik-

ken ved den krydsporteringslignende tjeneste er en tjeneste, som mulig-

gør fastnetterminering, uden at Hi3G’s detailkunder faktisk er tilsluttet et 

fastnet. Hi3G henviser således til, at der på side 56 i markedsafgørelsen 

fremgår, at Hi3G (i accesnettet) har fastnet, men at dette ikke er tilfældet.  

 

Erhvervsstyrelsen anerkender på linje med tidligere det forhold, at ter-

mineringen ved de krydsporteringslignende tjenester – som et produkt 

omfattet af nærværende engrosmarked – ikke foregår på et fast sted, idet 

termineringen sker til mobilkunder. 

 

Erhvervsstyrelsen noterer sig således Hi3G’s bemærkninger og har på 

den baggrund foretaget nogle tekstmæssige justeringer i afgørelsen. 

 

Hi3G bemærker derudover i forhold til selskabets krydsporteringslignen-

de tjenester, at det på side 35 i udkastet til markedsafgørelse fremgår, at 

opkald fra en mobiltelefon ikke vil have fastnetnummeret som afsender, 

men at dette ikke er korrekt. Mobiltelefonen kan godt i krydsporterings-

lignende tjenester have fastnetnummeret som afsender. 

 

Erhvervsstyrelsen noterer sig Hi3G’s bemærkninger og har på den bag-

grund justeret teksten i afgørelsen.  

2.1.1 Ensartede vilkår ved terminering via såvel SS7 som IP 

TDC A/S (herefter TDC) er grundlæggende enig i Erhvervsstyrelsens 

markedsanalyse og dermed i den grundlæggende ensartede regulering, 

der pålægges de enkelte ”netoperatører” (udbydere). TDC finder imidler-

tid ikke, at der er hverken markedsmæssige eller tekniske forhold, der kan 

begrunde, at der ændres i forpligtelsen til at tilbyde terminering med SS7, 

således at TDC fremover skal tilbyde landsdækkende terminering med 
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SS7-grænsefladen på samme måde, som det hidtil har været tilfældet for 

terminering med IP-grænseflade. 

 

TDC anfører i den forbindelse, at det netop var de særlige omkostnings-

strukturer gældende for IP-nettet, der i den hidtidige afgørelse førte til 

kravet om landsdækkende terminering, og henviser til følgende konklusi-

on fra Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 18. december 2013: 

 

”Således kan trafik til TDC’s VoIP-slutbrugere med fordel afleveres cen-

tralt i nettet, hvilket adskiller sig fra aflevering af opkaldstrafik til TDC’s 

PSTN og ISDN-slutbrugere, som af hensyn til de hertil forbundne om-

kostninger mest hensigtsmæssigt bør afleveres i det samtrafikpunkt, der 

ligger nærmest den kaldte slutbruger.” 

 

TDC finder ikke, at der er ændret på disse forskelle, hvorfor det i øvrigt 

ikke er logisk at begrunde en stramning af reguleringen af den SS7-

baserede samtrafik på en forventning om, at denne trafik fuldstændigt vil 

bortfalde inden for reguleringsperioden, således som det anføres i udka-

stets afsnit nederst side 61. 

 

Erhvervsstyrelsen anerkender TDC’s bemærkninger i relation til vilkå-

rene for aflevering af PSTN-/ISDN-opkaldstrafik via SS7-grænsefladen.  

 

Erhvervsstyrelsen har på den baggrund ændret netadgangsforpligtelsen, 

så den svarer til den gældende model, hvorefter opkaldstrafik til en ud-

byders PSTN- og ISDN-detailkunder skal afleveres i det samtrafikpunkt, 

der er nærmest den kaldte detailkunde. 

 

Hi3G anfører, at selskabet forstår Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse 

således, at der nu bliver ”vilkårlighed omkring terminering af kald i ope-

ratørernes samtrafikpunkter, dvs. at selskaberne kan terminere kald til en 

detailkunde til den regulerede pris, uanset trafik til et vilkårligt samtra-

fikpunkt.” Såfremt dette er korrekt, finder Hi3G, det er en korrekt mar-

kedsafgørelse. 

 

Erhvervsstyrelsen henviser til ovenstående, hvoraf fremgår, at styrelsen 

har ændret netadgangsforpligtelsen efter at have modtaget bemærknin-

ger fra TDC. Der er således i den endelige markedsafgørelse ikke pligt 

for en udbyder til at give andre teleselskaber adgang til at aflevere op-

kaldstrafik til udbyderens PSTN-/ISDN-detailkunde i et vilkårligt 

samtrafikpunkt.  

 

Hi3G bemærker, at det på side 56 i udkastet til markedsafgørelse fremgår, 

at adgangen til at udveksle opkaldstrafik med andre operatører i de tilfæl-

de, hvor operatøren har PSTN- eller ISDN-detailkunder tilsluttet selska-

bets fastnet, skal tilbydes via SS7, men at der ifølge Hi3G også skal være 

mulighed for at udveksle trafik via SIP IP Interconnect.  

 

Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at netadgangsforpligtelsen inde-
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bærer, at SMP-udbyderen, i det omfang og så længe selskabet har 

PSTN- eller ISDN-detailkunder i eget fastnet, skal tilbyde udveksling af 

opkaldstrafik med andre udbydere via SS7. Hvis SMP-udbyderen har 

VoIP-detailkunder tilsluttet selskabets fastnet, skal udveksling af op-

kaldstrafik tilbydes via IP-Interconnect. Det betyder, at såfremt SMP-

udbyderen har både PSTN-/ISDN- og VoIP-detailkunder i eget net, så 

skal selskabet tilbyde udveksling af opkaldstrafik via begge grænsefla-

der. Omvendt kan Hi3G (og andre) ikke stille krav om at en udbyder, 

som fx udelukkende har PSTN-detailkunder i sit net, skal tilbyde at ud-

veksle opkaldstrafik via IP-Interconnect (i stedet for SS7).  

 

På baggrund af Hi3G’s bemærkninger har Erhvervsstyrelsen fundet an-

ledning til i markedsafgørelsen at præcisere ovenstående i netadgangs-

forpligtelsen. 

 

Derudover har Erhvervsstyrelsen i forhold til terminering via krydspor-

teringslignende tjenester fundet anledning til at præcisere, at man som 

udbyder heraf alene forpligtes til at udveksle opkaldstrafik med andre 

udbydere via den eller de grænseflader (SS7 og/eller IP-Interconnect), 

som man i forvejen gør brug af ved udveksling af trafik. 

2.1.2 Forpligtelse om samhusning 

Hi3G finder ikke, at selskabet skal pålægges en samhusningsforpligtelse, 

og at Erhvervsstyrelsens begrundelse herfor ikke afspejler selskabets 

konkrete situation. Hi3G anfører, at selskabet ikke har fastnet og derfor 

heller ikke de samme konkurrencemæssige udfordringer eller fordele for-

bundet med at have investeret i udstyr, der giver adgang til samhusning, 

der understøtter aktiviteter på tilstødende markeder. Hi3G finder på den 

baggrund, at en forpligtelse til samhusning over for selskabet er ufor-

holdsmæssigt byrdefuld og savner proportionalitet.   

 

Erhvervsstyrelsen bemærker hertil, at Hi3G allerede er pålagt en sam-

husningsforpligtelse på det omhandlede engrosmarked. Forpligtelsen er 

i afgørelsesudkastet – i tråd med tidligere – begrundet med følgende: 

 

”For at sikre retten til netadgang på engrosmarkedet for opkaldstermi-

nering i Hi3G’s offentlige telefonnet på et fast sted er det, ud over net-

adgangen til terminering af opkald, efter Erhvervsstyrelsens vurdering, 

afgørende, at de øvrige teleselskaber får netadgang til Hi3G’s samhus-

ningslokaliteter, således at adgangen kan bruges på en omkostningsef-

fektiv og hensigtsmæssig måde. Hvis Hi3G ikke bliver pålagt en forplig-

telse til netadgang til samhusning sammen med forpligtelsen til at tilby-

de netadgang til terminering af opkald, vil de øvrige teleselskaber med 

andre ord ikke selv have mulighed for at forestå udveksling og transport 

af opkaldstrafikken. Dette vil være en ulempe for de teleselskaber, der er 

i besiddelse af egen teleinfrastruktur, eller som ønsker at benytte specia-

liserede teleselskaber – frem for Hi3G – til at bringe trafikken fra decen-

trale dele af nettet til mere centrale dele.” 
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Erhvervsstyrelsen finder ikke, at Hi3G’s bemærkninger giver anledning 

til at ændre markedsafgørelsen på dette punkt, idet styrelsen i øvrigt skal 

bemærke, at det ikke er en forudsætning for at være udbyder på marke-

det, at SMP-udbyderen har egen fastnet-infrastruktur. 

2.2 Transparensforpligtelsen 

TDC finder ikke, at der i Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse er givet en 

substantiel begrundelse for at opretholde en særlig forpligtelse over for 

TDC til løbende at udarbejde KPI’er for leverance af samtrafikpunkter, 

når det ikke vurderes at være nødvendigt over for andre udbydere. 

 

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s bemærkninger fundet an-

ledning til i markedsafgørelsen at udbygge styrelsens begrundelse for at 

pålægge (dvs. opretholde) en forpligtelse over for TDC til at udarbejde 

KPI’er for levering af samtrafikpunkter. 

 

Erhvervsstyrelsen finder ikke, at TDC’s bemærkninger giver anledning 

til at ophæve KPI-forpligtelsen over for TDC. Styrelsen har i den forbin-

delse – ud over hensynet til at sikre de alternative teleselskabers mulig-

hed for at vurdere, hvordan TDC rent faktisk præsterer – lagt vægt på de 

samme forhold, som ligger til grund for TDC’s forpligtelse til at udar-

bejde standardtilbud.  

 

Således er det bl.a. Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC’s markant hø-

jere eksterne afsætning af den samlede eksterne afsætning på termine-

ringsmarkederne sammen med antallet af tilknyttede detailkunder i 

TDC’s fastnet medfører, at øvrige teleselskaber har et større behov for 

at få adgang til informationer om TDC’s præstationer i forhold til leve-

ring af samtrafikpunkter end omvendt.  

 

Erhvervsstyrelsen skal endelig bemærke, at TDC’s KPI-forpligtelse ikke 

længere er fastlagt som en forpligtelse til månedligt at offentliggøre 

KPI’er, men er ændret til en forpligtelse til kvartalsvis at stille de omfat-

tede informationer til rådighed på selskabets hjemmeside. 

 

 


