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1. SAGSFORLØB 

Den 10. april 2017 registrerede Kommissionen en anmeldelse fra den danske 

tilsynsmyndighed, Erhvervsstyrelsen
1
, vedrørende markedet for opkaldsterminering 

i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted
2
 i Danmark. 

Den nationale høring
3
 fandt sted fra den 20. december 2016 til den 22. februar 2017. 

Der blev sendt en anmodning om oplysninger
4
 til Erhvervsstyrelsen den 20. april 

2017, og svaret herpå indgik den 25. april 2017. 

                                                 
1
 I henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 

af 24.4.2002, s. 33), som ændret ved direktiv 2009/140/EF (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37) og 

forordning (EF) nr. 544/2009 (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 12). 

2
 Svarende til marked 1 i Kommissionens henstilling 2014/710/EU af 9. oktober 2014 om relevante 

produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt 

forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om 

fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (henstillingen om 

relevante markeder) (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 79).  

3
 I henhold til rammedirektivets artikel 6. 

4
 I henhold til rammedirektivets artikel 5, stk. 2. 
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2. BESKRIVELSE AF UDKASTET TIL FORANSTALTNINGER 

2.1. Baggrund 

Kommissionen har tidligere modtaget anmeldelse om og vurderet den tredje 

undersøgelse af markederne for opkaldsterminering i individuelle offentlige 

telefonnet på et fast sted i Danmark under sagsnummer DK/2013/1525
5
. 

Erhvervsstyrelsen identificerede 37 særskilte relevante markeder, der hver 

især afgrænses af henholdsvis TDC’s dækning og dækningen af de 36 andre 

operatørers net, og udpegede alle disse operatører som havende en stærk 

markedsposition på deres respektive markeder. Erhvervsstyrelsen pålagde alle 

operatører forpligtelser vedrørende adgang, gennemsigtighed, ikke-

diskrimination og priskontrol. TDC blev desuden pålagt den yderligere 

forpligtelse at opsplitte regnskaber og, som led i forpligtelsen til 

gennemsigtighed, at udarbejde serviceleveranceaftaler og 

nøgleresultatindikatorer og at offentliggøre et standardtilbud. For så vidt 

angår priskontrol, blev de gældende priser fastsat efter LRAIC-metoden. I 

sine bemærkninger bad Kommissionen Erhvervsstyrelsen forklare nærmere, 

hvorfor operatører, der udbyder termineringstjenester af unmanaged VoIP, 

kunne omfattes af det relevante marked og underkastes forhåndsregulering. 

I 2016 blev den seneste ajourføring af den faste LRAIC-model og 

termineringstaksterne for 2017 anmeldt til Kommissionen. Der blev ikke 

fremsat bemærkninger hertil (Sag/2016/1929)
6
. 

2.2. Markedsafgrænsning 

Erhvervsstyrelsen afgrænser 38 engrosmarkeder for terminering af taleopkald 

på et fast sted i Danmark, svarende til den nationale dækning af hver af de 38 

operatørers net. Afgrænsningen omfatter produktmarkedet terminering af 

opkald, der er fremført via PSTN-, ISDN- og (managed og unmanaged) VoIP-

teknologi samt terminering af fastnetnumre, der er porteret til 

mobiltelefonnumre
7
.  

Erhvervsstyrelsen har opstillet fire kriterier, som alle skal opfyldes af en 

operatør, hvis denne skal medtages i det relevante marked, nemlig: 1) teknisk 

kontrol af det kaldte nummer, 2) kontrol af de systemer og den funktionalitet, 

der gør det muligt for operatøren at levere opkaldet til slutbrugeren, 3) kontrol 

af modtagelsen af opkaldet ved sammenkoblingspunktet og 4) muligheden for 

at portere numre fra den danske nummerplan (8-cifrede numre). Disse 

kriterier gælder uanset typen af termineringstjenester, som afgrænsningen af 

produktmarkedet terminering af opkald (managed og unmanaged VoIP, PSTN 

og ISDN) omfatter.  

                                                 
5
 C(2013) 8718. 

6
 C(2016) 7792. 

7
 Erhvervsstyrelsen finder, at der er substituerbarhed mellem terminering af opkald til slutbrugere, der 

anvender tjenester til portering af fastnetnumre til mobiltelefonnumre og tjenester, der er baseret på 

PSTN-teknologi, da hverken de opkaldende parter eller operatøren kan kende forskel på, om opkaldet 

termineres på et fast nummer eller på et nummer, der anvender en tjeneste til portering af 

fastnetnumre til mobiltelefonnumre. I den forbindelse kan tjenester til portering af fastnetnumre til 

mobiltelefonnumre ifølge Erhvervsstyrelsen anses for at være home zone products. 
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Når det drejer sig om operatører, der udbyder unmanaged VoIP, er det 

Erhvervsstyrelsens vurdering, at terminering af unmanaged VoIP kan 

betragtes som en alternativ til terminering på PTSN, hvis operatører opfylder 

ovenstående kriterier. Særlig konkluderer Erhvervsstyrelsen, at managed og 

unmanaged VoIP i tilfælde, hvor slutbrugeren har et 8-cifret nummer til 

rådighed, giver den samme (eller næsten den samme) lydkvalitet, stabilitet og 

tilgængelighed som PSTN-baserede telefontjenester
8
. Ikke desto mindre 

præciserede Erhvervsstyrelsen, at "over-the-top"-operatører ("OTT-

operatører"), der benytter apps/programmer, ikke er omfattet af markedet. 

Dette skyldes, at OTT-operatører ikke kan levere alle-til-alle-telefoni, da 

terminering af opkaldet hos slutbrugeren både afhænger af tekniske 

anordninger og anvendelsen af en applikation, der altid er tilsluttet.   Ifølge 

Erhvervsstyrelsen kan OTT-operatørerne derfor ikke levere tjenester, som, når 

det drejer sig om deres funktionaliteter, kan anses for at være en erstatning for 

PSTN-baseret telefoni
9
. 

2.3. Konstatering af stærk markedsposition 

Erhvervsstyrelsen foreslår at udpege 38 operatører
10 

som havende en stærk 

markedsposition på deres respektive markeder for terminering af taleopkald 

på et fast sted. De kriterier, som Erhvervsstyrelsen tager i betragtning, når den 

vurderer, om en operatør har en stærk markedsposition, er: Markedsandele, 

kontrol over flaskehalsressourcer, adgangsbarrierer og mangel på modstående 

købermagt. 

2.4. Regulerende tilsagn 

Erhvervsstyrelsen foreslår at fastholde forpligtelser vedrørende adgang, 

gennemsigtighed, ikke-diskrimination og priskontrol for alle operatører med 

stærk markedsposition. Erhvervsstyrelsen foreslår at trække den forpligtelse 

til at opsplitte regnskaber, der tidligere blev pålagt TDC, tilbage og som led i 

forpligtelsen til gennemsigtighed at bekræfte de yderligere forpligtelser til at 

stille et standardtilbud til rådighed for alternative operatører og bekræfte 

forpligtelsen til (kvartalsvis) at offentliggøre nøgleresultatindikatorer.  

                                                 
8
 Ifølge Erhvervsstyrelsen har den teknologiske udvikling og operatørernes investeringer i infrastruktur 

muliggjort større båndbredde, og dette øger muligheden for at levere dataintensive tjenester.  Da VoIP-

telefoni ikke kræver særlig stor båndbredde, vurderer Erhvervsstyrelsen, at de forskelle, der stadig 

findes mellem managed og unmanaged VoIP-tjenester, når det drejer sig om tjenesternes kvalitet, er 

ubetydelige for analysen af substituerbarhed mellem de to produkter på efterspørgselssiden. 

9
 Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at OTT-operatører, der udbyder telefontjenester, som anvender 

apps/programmer, ikke anses for at være udbydere af telekommunikationstjenester i henhold til den 

danske telelov, mens operatører, der udbyder unmanaged VoIP-tjenester, f.eks. tjenester, hvor en 

abonnent med en analog telefon via en adapter er forbundet til et bredbåndsmodem uden anvendelse af 

apps/programmer, men med et 8-cifret nummer i den danske nummerplan, kan anses for at være 

udbydere af telekommunikationstjenester i henhold til den danske telelov. 

10
 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, GlobalConnect A/S, 

Hi3G Denmark ApS, IP Group A/S, Intelecom Danmark A/S, Ipnordic A/S, Ipvision A/S, IT-Lauget 

Parknet, Jay.net A/S, NAL MedieNet, NetTel ApS, Phone-it A/S, Plus TEL ApS, Polperro A/S, 

Redspot ApS, Sagitta ApS, Strofa A/S, Telenor Danmark A/S, Telia Danmark, Tellio ApS, Uni-tel 

A/S, Viptel ApS, Waoo A/S, Orange Business ServicesDenmark A/S, Thyfon A/S, Maxtel.dk ApS, 

Telecom X ApS, Dialoga Group, Mundio Mobile ApS og TDC A/S.  



4 

For så vidt angår priskontrolforanstaltningen, bekræftede Erhvervsstyrelsen 

den nuværende metode (ren BU-LRIC) til fastsættelse af de maksimale 

termineringstakster
11

.  

3. INGEN BEMÆRKNINGER 

Kommissionen har gennemgået anmeldelsen og de yderligere oplysninger, som 

Erhvervsstyrelsen har fremsendt, og har ingen bemærkninger
12

. 

I henhold til artikel 7, stk. 7, i rammedirektivet kan Erhvervsstyrelsen vedtage 

udkastet til foranstaltning og skal i så fald fremsende det til Kommissionen. 

Kommissionens holdning til denne anmeldelse berører ikke dens holdning til andre 

udkast til foranstaltninger, der anmeldes. 

I henhold til punkt 15 i henstilling 2008/850/EF
13

 offentliggør Kommissionen dette 

dokument på sit websted. Kommissionen vurderer, at oplysningerne heri ikke er 

fortrolige. Hvis De på baggrund af EU's og de nationale regler om 

forretningshemmeligheder mener, at dette dokument indeholder fortrolige 

oplysninger, som De ønsker slettet inden offentliggørelsen
14

, bedes De meddele det 

til Kommissionen
15

 senest tre hverdage efter at have modtaget dokumentet. En 

sådan anmodning skal begrundes. 

Med venlig hilsen 

På Kommissionens vegne 

Roberto Viola 

Generaldirektør 

        

                                                 
11

 Termneringstakster fastsættes på årlig basis. 

12
 I henhold til rammedirektivets artikel 7, stk. 3. 

13
 Kommissionens henstilling 2008/850/EF af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i 

henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 301 af 12.11.2008, 

s. 23). 

14
 Selve resultatet af Kommissionens vurdering vil muligvis blive offentliggjort inden udløbet af denne 

tredagesfrist. 

15
 Anmodningen bedes sendt enten pr. e-mail til CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller pr. fax til 

+32 2 298 87 82. 
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