
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Erhvervsstyrelsen træffer ikke endelig tillægsafgørelser på engros-
markedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (mar-
ked 2). 
 
Erhvervsstyrelsen har i perioden 25. april 2018 til og med den 30. maj 2018 gen-
nemført en national høring over udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet 
for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 
 
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af høringen og den efterfølgende dialog med 
TDC besluttet ikke at træffe endelig afgørelse i sagen. 
 
Selvom styrelsen har vurderet, at det ikke er proportionalt at træffe endelig afgø-
relsen i sagen på det foreliggende grundlag, redegøres i det vedlagte høringsno-
tat for de væsentligste bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med hø-
ringen, og bemærkningerne kommenteres.  
 
Baggrund og begrundelse 
Udkastet til tillægsafgørelser lagde op til, at TDC, Telia, Telenor og Hi3G pr. 1 
januar 2019 blev forpligtet til at tilbyde andre teleselskaber adgang til at aflevere 
taleopkald via IP-interconnect med henblik på terminering i selskabernes re-
spektive mobilnet. 
 
I afgørelsesudkastet beskrives sagens omdrejningspunkt således: ”Hi3G, Telia 
og Telenor ønsker at kunne aflevere taleopkald til TDC via IP-interconnect på 
engrosmarkedet for mobilterminering. De tre selskaber ser samstemmende et 
behov for en reguleret adgang, således at teleselskaber pålægges at tilbyde at 
modtage (og terminere) taleopkald via IP-interconnect. TDC mener dog ikke, at 
selskabet i medfør af 2016-markedsafgørelsen er forpligtet til at modtage tale-
opkald via IP-interconnect, og selskabet ser ikke behovet for reguleret adgang. I 
stedet finder TDC, at det bør være op til selskaberne selv at bestemme det rette 
tidspunkt for at implementere muligheden for aflevering af taleopkald via IP-
interconnect.” 
 
I forlængelse af høringen har TDC oplyst, at selskabet forventer at tilbyde ud-
veksling af taleopkald via IP-interconnect pr. 1. januar 2019. Det vil sige, at 
TDC pr. 1. januar 2019 forventer at tilbyde det netadgangsprodukt, som styrel-
sen i tillægsafgørelsen har til hensigt at forpligte TDC til at tilbyde pr. 1. januar 
2019. På den baggrund finder styrelsen det ikke proportionalt at træffe endelig 
afgørelse i sagen, når der tilbydes et tilsvarende kommercielt netadgangspro-
dukt. 
 
Erhvervsstyrelsen vil i perioden frem mod 1. januar 2019 fortsætte dialogen med 
TDC om fremdriften i forhold til implementeringen af produktet. Hvis TDC 
mod forventning ikke tilbyder at modtage taleopkald via IP-interconnect på 
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rimelige vilkår pr. 1. januar 2019, vil styrelsen med kort varsel kunne træffe af-
gørelse herom, såfremt det vurderes nødvendigt og proportionalt. 
 
Derudover kan styrelsen konstatere, at andre selskaber på markedet allerede har 
indgået aftaler om udveksling af taleopkald via IP-interconnect, hvor der ikke 
sker en afregning mellem selskaberne. Såfremt der opstilles kommercielle krav i 
forbindelse med aftaleindgåelsen om udveksling af taleopkald via IP-
interconnect, som skaber en skævvridning af konkurrencen på markedet, så hø-
rer styrelsen gerne nærmere herom. 
 
I øvrigt kan det bemærkes, at styrelsen forventer at træffe nye ”ordinære” mar-
kedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle 
mobilnet (marked 2) i 2019.  
 
 
 
 
 


