
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for ter-

minering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 

 

Erhvervsstyrelsen har i perioden 4. maj 2016 til og med den 8. juni 2016 gen-

nemført en national høring over udkast til afgørelser på engrosmarkedet for ter-

minering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 

 

Resultat af den nationale høring 

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar vedrørende udkast til afgørelser på 

marked 2 fra HI3G, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, TDC, Telenor, Telia 

og Forbrugerrådet Tænk. I dette høringsnotat redegøres for de væsentligste be-

mærkninger, der er indkommet i forbindelse med høringen, og bemærkningerne 

kommenteres.  

 

De indkomne høringssvar har givet anledning til enkelte præciseringer i mar-

kedsafgørelsen.  

 

VoB-tjenester, VoLTE og WiFi calling bør inkluderes i produktafgræns-

ningen 

 

Telia finder, 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.  

 

Telia hæfter sig ved, at der i dag foreligger reelle og relevante alternativer for 

slutbrugerne til traditionelle taleopkald. Det skyldes fremkomsten og udbredel-

sen af databaserede taletjenester, herunder applikationer som Facebook Messen-

ger, Viber, Skype, m.fl., der kan levere Voice over Broadband (VoB). Telia an-

ser ligeledes VoLTE og WiFi calling som reelle alternativer, og påpeger at disse 

– ligesom VoB-tjenester – benytter sig af en dataforbindelse, men at de til for-

skel fra VoB-tjenester ikke kræver installation af en applikation.  

 

Telia fremhæver i den forbindelse, at udbredelsen af smartphones og data-

abonnementer, anvendelsesmåden og -graden af smartphones og data-

abonnementer, 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 der-

med som substitutter til traditionel tale, der dermed bidrager til en effektiv kon-

kurrence på engrosmarkedet for terminering af taleopkald. 
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Telenor mener i lighed med Telia, at der er substitution mellem mobile 

VoB/OTT-tjenester (Skype, Viper, Face time etc.) og almindelige mobile tale-

opkald.  

 

Som det fremgår af afsnittet om detailmarkedet for mobiltelefoni, er Erhvervs-

styrelsen opmærksom på udviklingen inden for databaserede taletjenester, her-

under fremkomsten af applikationer som Facebook Messenger, Viber, Skype, 

m.fl., der kan forestå Voice over Broadband (VoB), som Telia og Telenor be-

skriver. 

 

Der er dog tre forhold, som indebærer, at styrelsen samlet set vurderer, at der 

for nuværende ikke er substitution mellem almindelig mobiltelefoni og mobile 

VoB-tjenester: 

 

Opkald fra alle til alle: Ved almindelig mobiltelefoni kan detailkunden ringe til 

og modtage opkald fra traditionel fastnettelefon (dvs. PSTN-, ISDN- og VoIP-

telefoni). Dette lader sig almindeligvis ikke gøre via VoB-tjenester, da disse i 

udgangspunktet ikke benytter sig af den danske 8-cifrede nummerplan. Når de-

tailkunderne benytter mobile VoB-tjenester som fx Facebook Messenger, Viber 

afskæres muligheden for at føre samtaler med kunder, som benytter traditionel 

fastnettelefoni.  

 

Udbredelsen af smartphones: Substitution i forhold til VoB-tjenester forudsætter 

dels at både den kaldende og den kaldte detailkunde har en smartphone og at 

begge samtidig har installeret samme app eller i visse tilfælde endvidere en 

smartphone fra samme producent. Som det fremgår af udkast til afgørelse, er 

ca. 75 pct. af alle mobiltelefoner smartphones. Det anslås samtidig, at ca. 80 

pct. af alle danskere i 2017 har en smartphone. Hvis man antager, at 75 pct. af 

alle danskere har en smartphone, så er sandsynligheden for, at to detailkunder – 

som ringer til hinanden – begge har en smartphone, 56 pct. At begge som tidli-

gere nævnt tilmed skal have den samme app installeret, eller i visse tilfælde, en 

smartphone fra den samme producent reducerer sandsynligheden yderligere.  

 

Fremgang i mobiltaleminutter: Et fald i den samlede mængde mobile taletrafik 

kunne indikere substitution. Således var et markant fald i antallet af afsendte 

sms’er en medvirkende faktor til, at styrelsen i 2015 valgte at deregulere mar-

kedet for sms-terminering. Det er dog ikke tilfældet på markedet for terminering 

af taleopkald i individuelle mobilnet. Som det fremgår af udkastene til afgørel-

ser, er den mobile taletrafik vokset støt gennem årene. Væksten i den mobile ta-

letrafik taler således for, at der ikke i væsentligt omfang finder substitution sted 

mellem almindelig mobiltelefoni og VoB-tjenester.   

 

Det er således det samlede billede – opkald fra alle til alle, udbredelsen af 

smartphones, herunder sandsynligheden for at begge parter har en smartphone 

eller bruger samme app samt fremgangen i den mobile taletrafik – der gør, at 

styrelsen vurderer, at der ikke for nuværende er substitution mellem almindelig 

mobiltelefoni og VoB-tjenester. 
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For så vidt angår VoLTE og WiFi calling anser Erhvervsstyrelsen ikke disse 

som selvstændige tjenester, som fx Viber og Skype, hvor detailkunderne aktivt 

vælger at benytte disse tjenester til at foretage og modtage opkald på deres 

smartphone. Det er styrelsens forståelse, at VoLTE er en databaseret accesvej 

gennem radionettet, mens WiFi calling – lidt forsimplet beskrevet – kan ses som 

et alternativ til radiodelen af mobilnettet for at skabe bedre dækning ved hjælp 

af et trådløst netværk (WiFi).  

 

Når der skal foretages en konkurrencemæssig vurdering er der – hvad angår 

spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et termineringsmonopol – efter styrel-

sens vurdering principielt ikke forskel på, om et opkald termineres via 3G eller i 

dette tilfælde VoLTE (4G) eller WiFi calling. Det afgørende er, at opkaldet skal 

afleveres i den terminerende udbyders mobilnet. Detailkunden benytter fortsat 

sit eget telefonnummer til at foretage og modtage opkald, og det er styrelsens 

forståelse, at teleselskaberne opkræver termineringsafgift for at aflevere opkal-

det til detailkunden, uanset om der er tale om terminering via 3G, 4G (VoLTE) 

eller WiFi calling. 

 

Terminering kan kun ske i det net, som abonnenten er tilknyttet  

Telenor er ikke enig i, at den kaldte detailkundes teleselskab er det eneste, der 

kan terminere et opkald. Telenor fremhæver, at det fx ikke gør sig gældende 

hvor den originerende og terminerende part anvender samme OTT-applikation.  

 

Så vidt Telenor er orienteret tilbyder fx Viper allerede i dag en tran-

sit/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-app’en inden det som fall back-løsning termineres via samtra-

fikudveksling med den kaldte detailkundes teleselskab. 

 

Som redegjort for i forbindelse med Telenors bemærkninger om substitution, 

finder Erhvervsstyrelsen ikke, at der er substitution mellem almindelig mobilte-

lefoni og VoB-tjenester, som fx en OTT-applikation som Viper. 

 

Når en detailkunde ringer op via en OTT-applikation som Viper, og hvor mod-

tageren ikke har Viper installeret, som i eksemplet beskrevet af Telenor, er det 

styrelsens forståelse, at opkaldet efterfølgende – som en konsekvens af, at op-

kaldet ikke kan fremføres via Viper i internetstrømmen – i stedet termineres, 

som et almindeligt mobilopkald. Det ændrer således ikke på, at mobilopkaldet 

ikke kan termineres af andre end den kaldte detailkundes teleselskab. 

 

Fremkomsten af nye teknologier og deraf ændret regulering 

Telia bemærker, at Erhvervsstyrelsen bør tage højde for en kommende udbre-

delse af eksempelvis eSIM i smartphones. Telia finder, at styrelsen enten bør de-

regulere engrosmarkedet for terminering af mobile taleopkald eller alternativt 

tilpasse afgrænsningen af produktmarkedet i markedsafgrænsningen, revurdere 

de pålagte SMP-forpligtelser, og indskrænke tidshorisonten for nærværende 

markedsafgørelser. Baggrunden herfor er den hastige (teknologiske) udvikling 
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på detailmarkedet for mobiltelefoni og den samtidigt stigende udbredelse af 

smartphones og abonnementer med mobil data.  

 

Telenor har ligeledes i selskabets høringssvar givet udtryk for, at Erhvervssty-

relsens vurdering – særligt at der ikke er substitution mellem almindelige mobile 

taleopkald og mobile VoB-tjenester – hviler på et spinkelt grundlag, som må 

formodes at forsvinde inden for de næste tre år. 

 

Erhvervsstyrelsen vil følge udviklingen i anvendelsen af såvel e-SIM som VoB-

tjenester med henblik på blandt andet at vurdere, hvorvidt udviklingen giver an-

ledning til at foretage en fornyet vurdering af i hvilket omfang, der er substituti-

on mellem almindelige mobile taleopkald og fx mobile VoB-tjenester. Styrelsen 

har ifølge telelovens § 37, stk. 2, mulighed for at gennemføre opdateringer af al-

lerede gennemførte markedsundersøgelser, når det efter styrelsens vurdering er 

nødvendigt på baggrund af markedsmæssige eller faktiske forhold. Erhvervssty-

relsen vurderer løbende behovet for dette.  

 

Behov for krydsportering 

Forbrugerrådet Tænk foreslår, at der indføres et krav om krydsportering i afgø-

relsen for at forbedre forbrugernes muligheder og for at øge dynamikken i mar-

kedet.  

 

Erhvervsstyrelsen bemærker i den forbindelse, at styrelsen har hjemmel til at 

regulere på adgangsprodukter og adgangsforhold på engrosniveau. Nummer-

forhold hører under Energistyrelsens område, der derfor er rette myndighed i 

forhold til eventuel regulering af porteringsreglerne, herunder krydsportering. 

 

Market Repair og finansiel dækningsgrad 

Telia påpeger, at den igangværende ”Market Repair”, er et udtryk for at net-

værksoperatørerne nu må forsøge at foretage ”damage control” af den manglen-

de finansielle dækningsgrad og faldende ARPU. 

 

Det skyldes flere års priskrig og fremkomsten og udbredelsen af stadigt flere re-

elle alternativer til bl.a. det traditionelle taleprodukt. Endvidere er der behov for 

at kunne foretage investeringer til udvidelse, forbedring og vedligeholdelse af 

såvel de nuværende som de kommende teknologier, der ligger til grund for mo-

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

 

Telia finder, at styrelsen i tillæg til ovenævnte endvidere bør tage fornyet højde 

for de store omkostninger – både tidligere og kommende – som netværksopera-

tørerne har afholdt eller vil komme til at afholde i forbindelse med erhvervelse 

af bl.a. licenser, spektrum og udrulning af nye teknologier såsom 4G – LTE og 

den kommende 5G-teknologi.  

 

Ifølge Telia bør beregningsgrundlaget for en eventuel kommende priskontrol ta-

ge højde for både relaterede CAPEX og OPEX omkostninger til både eksiste-

rende og nye teknologier, da markedsudviklingen til stadighed stiller større krav 

til mobilnettene. Disse stadigt stigende krav medfører øget behov for investering 
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og nødvendig kapital til eksempelvis udrulning af netværk og nye teknologier 

som 4G og 5G, samt til erhvervelse af spektrum og relevante licenser. 

 

Forbrugerrådet Tænk savner, at der i analysen tages stilling til det ”market re-

pair”, der i to omgange er foretaget gennem prisforhøjelser over for forbrugerne. 

Forbrugerrådet Tænk mener, at en sådan handling gennemført af de fleste sel-

skaber nogenlunde samtidig er udtryk for, at der er problemer med konkurren-

cen. 

 

Erhvervsstyrelsens fastsættelse af maksimale priser for terminering af taleop-

kald i mobile net følger principperne i Kommissionens henstilling om regulering 

af fastnet- og mobiltermineringstakster i EU.
1
 I denne henstilling anbefaler 

Kommissionen anvendelse af den såkaldte ”pure-LRIC”-tilgang til beregning af 

omkostningerne.  

 

Europa-Kommissionen er ved at revidere den gældende termineringshenstilling. 

Når udfaldet af revideringsarbejdet er kendt, vil Erhvervsstyrelsen revurdere 

den nuværende engrosprisregulering. 

 

Erhvervsstyrelsens sektorspecifikke konkurrenceregulering vedrører engros-

markederne og ikke detailmarkederne, som Forbrugerrådet Tænk henviser til. 

Som det også fremgår af markedsanalysen, har Danmark nogle af EU’s laveste 

engrospriser for mobilterminering – det giver alt andet lige nogle af de bedste 

forudsætninger for konkurrence på detailmarkedet. Ved eventuelle konkurren-

ceproblemer på detailmarkedet henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen.  

 

Købermagt  

Telia anfører, at en aktør som TDC har en ikke ubetydelig og reel forhandlings-

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

ifølge Telia bl.a. TDC’s størrelse. Telia bemærker tillige, at det tidligere er set 

og påvist på andre uregulerede markeder som eksempelvis sms- og visse dele af 

bredbåndsmarkederne, at TDC bevidst udnytter sin størrelse og relative størrel-

sesfordel 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 i forhold til de 

øvrige netværksoperatører. 

 

Telia finder således, at omfanget og proportionaliteten af at pålægge SMP-

forpligtelser for de mindre operatører, der ikke besidder nogen reel købermagt 

over for TDC, bør revurderes, således at de enkelte forpligtelser, herunder ek-

sempelvis forpligtelsen om priskontrol, modificeres eller bortfalder for de min-

                                                 
1
 Europa-Kommissionens henstilling af 7. maj 2009 om regulering af fastnet- og mobiltermine-

ringstakster i EU (2009/396/EF). 
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dre operatører, herunder Telia, der ikke besidder nogen reel købermagt over for 

TDC. 

 

Erhvervsstyrelsen er ikke enig i Telias vurdering af købermagt på markedet og i 

vurderingen af, at TDC har en særlig position i forhold til udøvelse af køber-

magt på nærværende marked. 

 

Købermagt siger noget om køberens afhængighed af at købe produktet hos den 

givne sælger. Jo mindre afhængig køberen er, jo større købermagt har den på-

gældende køber. Som beskrevet i udkast til afgørelse vurderes dette ud fra tre 

forhold, henholdsvis køberens mulighed for nemt at vælge en anden udbyder, 

køberens mulighed for at afstå fra køb samt køberens forhandlingsstyrke.  

 

Hvis en udbyder møder (tilstrækkelig) købermagt, kan det være et argument for 

at modificere reguleringen af den givne udbyder. Så hvis fx Telia som netværks-

operatør møder tilstrækkelig købermagt fra de adgangssøgende selskaber på 

markedet, kan det være argument for at modificere reguleringen af Telia. 

 

At Telia (og andre selskaber) som adgangssøgende engroskunder ikke har kø-

bermagt over for TDC, kan således være et argument for at regulere TDC, men 

ikke den anden vej rundt – dvs. det kan ikke bruges som argument for en modifi-

ceret regulering af Telia. Derfor er Erhvervsstyrelsen ikke enig i Telias be-

mærkning.  

 

Mobiltermineringspriser 

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. Hver gennemgang og opdatering af modellens 

parametre fra år til år kræver 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 (paneu-

ropæisk) og regulatorisk fastsat maksimalpris på tværs af samtlige EU-lande, på 

baggrund af en generisk defineret effektiv europæisk mobilnetværks-operatør. 

 

Hi3G opfordrer Erhvervsstyrelsen til på EU niveau, at arbejde for, at alle lande i 

Europa, benytter samme principper og har samme termineringspriser, da der er 

en økonomisk ubalance mellem operatørerne på det indre marked. Hi3G finder 

det ligeledes positivt, at operatørerne selv må fastsætte termineringspriserne på 

kald origineret uden for EØS. 

 

Som Telia påpeger, er Europa-Kommissionen ved at revidere den gældende 

termineringshenstilling. Når udfaldet af revideringsarbejdet er kendt, vil Er-

hvervsstyrelsen revurdere den nuværende engrosprisregulering. 
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Erhvervsstyrelsen er enig med Hi3G og Telia i, at engrosprisreguleringen bør 

ensrettes på tværs af EU-medlemslandene. Det kan fx ske i form af en mere bin-

dende termineringshenstilling eller fælles paneuropæiske termineringspriser, 

som Telia foreslår. Erhvervsstyrelsen arbejder for dette i BEREC-regi. Er-

hvervsstyrelsen skal i øvrigt også henvise til det høringssvar, som regeringen 

har afgivet til Europa-Kommissionen.
2
   

 

Resultat af fællesskabshøringen 

Erhvervsstyrelsen notificerede den 11. august 2016 udkast til afgørelser på en-

grosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2) 

for Europa-Kommissionen.  

 

Erhvervsstyrelsen modtog den 19. august 2016 en anmodning fra Kommissio-

nen om supplerende oplysninger. Erhvervsstyrelsen besvarede Kommissionens 

anmodning den 24. august 2016.  

 

Kommissionen oplyste den 5. september 2016, at den ingen bemærkninger hav-

de til styrelsens udkast til afgørelser.  

 

                                                 
2
 http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/efk/bilag/314/index.htm 


