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Charlotte Stausholm

Fra: Pia Saxild <PS@fbr.dk>

Sendt: 17. februar 2017 13:43

Til: Postkasse MAR; Charlotte Stausholm

Emne: SV: Høring over udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i 

individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1)

Forbrugerrådet Tænk har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde os til udkast til afgørelser 
på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1). 
Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Ilyas Dogru 
Politisk rådgiver 
 
Forbrugerrådet Tænk 
T +45 7741 7723 / ild@fbr.dk / taenk.dk 
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K 
 

   
 

Fra: Charlotte Stausholm [mailto:ChaSta@erst.dk]  
Sendt: 20. december 2016 13:06 
Emne: Høring over udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet 
på et fast sted (marked 1) 
 
Høring over udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige 
telefonnet på et fast sted (marked 1) 

  

Erhvervsstyrelsen sender hermed udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle 
offentlige telefonnet på et fast sted i høring. 
 
Selskaber, som allerede er omfattet er reguleringen, modtog den 26. august 2016 en orientering (jf. vedhæftede) om, 
at Erhvervsstyrelsen var påbegyndt en ny runde af undersøgelser af konkurrenceforholdene på dette marked. Af 
brevet fremgår det bl.a., at der grundlæggende vil være tale om en videreførelse af den gældende regulering, samt at 
data og statistik vil blive opdateret (talmateriale fra Energistyrelsens seneste Telestatistik af 16. december 2016 er 
imidlertid ikke medtaget i de omhandlede afgørelsesudkast, men vil blive afspejlet i de endelige afgørelser).  
 
Erhvervsstyrelsen oplyste endvidere i brevet, at antallet af udbydere på markedet kan blive justeret. Det har bl.a. 
betydet, at følgende selskaber – som ikke tidligere har været underlagt regulering på dette marked – fremover 
forventes at blive reguleret: Dialoga Group, Everlove ApS, Maxtel.dk ApS, Mundio Mobile ApS, Orange Business 
Services Denmark A/S, Stofa A/S, Telecom X ApS og Thyfon A/S. 
 
Erhvervsstyrelsen forventer at træffe enslydende afgørelser over for følgende selskaber: 
 

- Altibox Danmark A/S 

- Bolig:net A/S 

- Bolignet-Aarhus F.M.B.A. 

- Colt Technology Services A/S 

- Comflex Networks ApS 

- Dansk Net A/S 

- Evercall ApS 

- Firstcom A/S 

- Fonet A/S 
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- GlobalConnect Denmark ApS 

- Hi3G Denmark ApS  

- I P Group A/S 

- Intelecom Danmark A/S 

- Ipnordic A/S 

- Ipvision A/S 

- IT-Lauget Parknet 

- Jay.net A/S 

- NAL MedieNet Aps 

- NetTel ApS 

- Phone-it A/S 

- Plus TEL ApS 

- Polperro A/S 

- Redspot ApS 

- Sagitta ApS 

- Stofa A/S 

- Telenor A/S 

- Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige 

- Tellio ApS 

- Uni-tel A/S 

- Viptel ApS 

- Waoo A/S 

- Orange Business Services Denmark A/S 

- Thyfon A/S 

- Maxtel.dk ApS 

- Telecom X ApS 

- Everlove ApS 

- Dialoga Group 

- Mundio Mobile ApS 
 
Styrelsen forventer endvidere at træffe særskilt afgørelse over for TDC A/S. 

 

Høringsmaterialet (udkast til afgørelser samt tilhørende bilag) findes på høringsportalen: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60202 

 

Høringen har til formål at sikre, at alle interesserede udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester får 
mulighed for at fremkomme med bemærkninger, og at Erhvervsstyrelsen tager hensyn til disse eventuelle 
bemærkninger i forbindelse med, at der træffes endelige afgørelser. 
  
Eventuelle høringssvar bedes sendt til postmar@erst.dk og/eller chasta@erst.dk og skal være Erhvervsstyrelsen i 
hænde senest onsdag den 22. februar 2017. 

 

 

Med venlig hilsen 
 
Charlotte Stausholm 
Specialkonsulent 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Telejura 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 35291000 
Direkte: +45 35291255 
E-mail: ChaSta@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVSMINISTERIET 

�Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.   


