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TDC’s bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse af 
20. december 2016 på engrosmarkedet for opkaldsterminering i 
TDC A/S’ offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1)  
 
TDC noterer sig, at Erhvervsstyrelsen (”ERST”) fortsat betragter terminering i 
det enkelte mobilnet som hvert sit særskilte marked, hvorpå den enkelte ud-
byder har SMP, idet der ikke er identificeret væsentlig købermagt eller væsent-
lige substitutionsmuligheder på markedet. 
 
TDC er grundlæggende enig i denne analyse og dermed også i den grundlæg-
gende ensartede regulering, der pålægges de enkelte netoperatører. 
 
TDC finder imidlertid hverken, at der er 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 
SS7-grænsefladen på samme måde, som det hidtil har været tilfældet for ter-
minering med IP-grænseflade.  
 
Det var netop de særlige omkostningsstrukturer gældende for IP-nettet, der i 
den hidtidige afgørelse førte til kravet om landsdækkende terminering. Den 
tekniske gennemgang ledte her til konklusionen: 
 

”Således kan trafik til TDC’s VoIP-slutbrugere med fordel afleveres centralt 
i nettet, hvilket adskiller sig fra aflevering af opkaldstrafik til TDC’s PSTN- 
og ISDN-slutbrugere, som af hensyn til de hertil forbundne omkostninger 
mest hensigtsmæssigt bør afleveres i det samtrafikpunkt, der ligger nær-
mest den kaldte slutbruger.”1 

 
Der er ikke ændret på disse forskelle, og det er i øvrigt ikke 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, 

                                                
1 Jf. ERST’s markedsafgørelse af 18. december 2013 over for TDC A/S på engrosmarkedet for fast-
netterminering (marked 3), s. 87. 
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2 således som det anføres i udkastets afsnit nederst side 61 (om noget taler dette 
forhold for en deregulering).  
 
TDC noterer med tilfredshed, at den særlige forpligtelse til regnskabsmæssig 
opsplitning bortfalder, men finder ikke, at der er givet en substantiel begrun-
delse for at opretholde en særlig forpligtelse over for TDC til løbende at udar-
bejde KPI for leverance af samtrafikpunkter, når det ikke vurderes at være 
nødvendigt over for andre udbydere, hverken for terminering til fastnet eller til 
mobilnet.  
 
I den forbindelse er der grund til at fremhæve, at markedsanalyserne viser, at 
antallet af terminerende taleminutter til TDC’s fastnet er lavere end antallet af 
terminerende taleminutter til fx Telenors mobilnet.  
 
TDC kan bekræfte oplistningen af TDC’s eksisterende samtrafikpunkter som 
angivet på side 56 i udkastet. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Uffe Hebbelstrup Larsen 

Advokat 


