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Afgørelse vedrørende Hi3G’s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmar-
kedet for terminering i Hi3G Denmark ApS’s mobilnet (marked 16) 
 

Indledning 
Den 4. april 2008 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse over for Hi3G Denmark 
ApS (herefter Hi3G) på engrosmarkedet for mobilterminering i Hi3G’s mobilnet 
(marked 16), jf. telelovens1 § 51. I afgørelsen blev Hi3G bl.a. pålagt en forplig-
telse til at udfærdige standardtilbud på det pågældende marked.  
 
Ifølge telelovens § 72, stk. 2, skal den part, som er blevet pålagt en forpligtelse 
om udfærdigelse af standardtilbud, senest samtidig med offentliggørelsen af 
standardtilbuddet indsende dette samt dokumentation for overholdelse af forplig-
telser pålagt i medfør af telelovens afsnit IV og regler fastsat i medfør heraf til 
IT- og Telestyrelsen. 
 
I medfør af telelovens § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen 
herefter følgende afgørelse: 
 
AFGØRELSE 
 
Hi3G skal i standardtilbuddet vedrørende terminering af trafik i Hi3G 
Denmark ApS’s mobilnet:  
 

• Fjerne punkt 7 og bilag B3 vedrørende implementering og ændring 
af nummerplan 

• Indføre en bods-/kompensationsbestemmelse, som skal sikre modpar-
ten et tilstrækkeligt alternativ til ophævelse af aftalen, og som skal 
kunne tjene til at fremme den samtrafikudbydende parts incitament 
til at overholde en samtrafikaftale og således sikre, at denne udbyder 
i overensstemmelse med afgørelsen redeligt, rimeligt og rettidigt op-
fylder de forpligtelser, som udbyderne er pålagt i medfør af mar-
kedsafgørelsen 

• Indskrive typiske fejlretningstider for produkter, der vedrører ter-
minering af trafik i Hi3G’s mobilnet.  

 
 

 
1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på tele-
markedet med senere ændringer. 
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Sagsfremstilling 
IT- og Telestyrelsen anmodede den 3. juni Hi3G om at fremsende selskabets 
gældende standardtilbud, hvilket blev fremsendt styrelsen den 12. juni 2009.  
 
IT- og Telestyrelsen udsendte den 19. juni 2009 Hi3G’s standardtilbud i høring i 
henhold til telelovens § 72, stk. 3. 
 
IT- og Telestyrelsen modtog et høringssvar fra Telia den 14. juli 2009. 
 
IT- og Telestyrelsen sendte den 7. august 2009 udkast til nærværende afgørelse i 
høring hos Hi3G. Hi3G’s bemærkninger til udkastet til afgørelse forelå den 28. 
august 2009. 
 
IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse om ovennævnte standardtilbud.  
 
Punkter, hvorom IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse 
IT- og Telestyrelsen har fundet det nødvendigt at træffe afgørelse om følgende 
punkter: 
 

1. Standardtilbuddets punkt 7 og bilag B3 vedrørende implementering og 
ændring af nummerplan m.v. 

2. Standardtilbuddets punkt 14, 2. afsnit, vedrørende opsigelse 
3. Bilag D vedrørende fejlsituationer i henholdsvis Hi3G’s og operatørens 

net 
 
Lovgrundlag 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for mobiltermine-
ring i Hi3G Denmark ApS’ mobilnet (marked 16). IT- og Telestyrelsen traf den 
4. april 2008 afgørelse på markedet i henhold til telelovens § 51. 
  
Telelovens § 42 angiver, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikations-
net eller kommunikationstjenester, der er pålagt forpligtelser i medfør af lovens 
§§ 51 og 76 a, skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse af eller 
ændring af aftaler om samtrafik fra andre udbydere af offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller kommunikationstjenester på vilkår eller betingelser, der 
er i overensstemmelse med de pålagte forpligtelser. 
 
I IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse på marked 16 har IT- og Telestyrelsen i 
medfør af lovens § 51 a, jf. § 51, stk. 3, bl.a. pålagt Hi3G at imødekomme alle 
rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de produkter, der er omfattet 
af markedsafgrænsningen på dette marked. 
 
I samme markedsafgørelse har IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 51 c 
pålagt Hi3G en forpligtelse til at offentliggøre et standardtilbud for adgangen til 
disse produkter. Denne forpligtelse er nærmere beskrevet i bilag 5 til afgørelsen. 
 
Hi3G har på baggrund heraf udarbejdet et standardtilbud vedrørende terminering 
af trafik i Hi3G’s mobilnet (marked 16).  
 
IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at et standardtilbud er udfærdiget i overens-
stemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne telelovs 



 

 

 

 

 

 

 

 

IT- og Telestyrelsen 

 

Side 3/7  

 

afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, jf. telelovens § 72, stk. 1, hvoraf det 
fremgår: 
 
”§ 72: IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af 
§ 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør 
af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.” 
 
I medfør af telelovens § 73, stk. 1, meddeles resultatet af IT- og Telestyrelsens 
kontrol, jf. § 72, stk. 1, den part, der har udarbejdet standardtilbud. Af telelovens 
§ 73, stk. 1, sidste pkt., fremgår det: 
 
”§ 73, stk. 1, sidste pkt.: IT- og Telestyrelsen kan som led heri påbyde ændringer 
af vilkår og priser i standardtilbud, der strider mod forpligtelser, som en part er 
pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.” 
 
Af telelovens § 73, stk. 2, fremgår det: 
 
”§ 73, stk. 2: I forbindelse med IT- og Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan IT- 
og Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, 
der er omfattet af standardtilbuddene.” 
 
Når endelig afgørelse er truffet efter § 73 stk. 1, skal den part, der har udarbejdet 
standardtilbud senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et 
opdateret standardtilbud, jf. § 73, stk. 3. 
 
Gennemgang af de punkter i standardtilbuddet, hvorom der træffes afgørel-
se 
1) Standardtilbuddets punkt 7 og bilag B3 vedrørende implementering og æn-
dring af nummerplan m.v.: 
 
Punkt 7: 
 
”Operatøren afholder egne omkostninger i forbindelse med implementering og 
ændring af nummerserier i eget net. 
 
Operatøren betaler 3 for implementering af Operatørens nummerserier i 3’s mo-
bilnet. 
 
Priser for denne implementering fremgår af Bilag B3.” 
 
Bilag B3: 
 
”Følgende generelle principper er gældende: 
 

• Alle afgifter anføres i danske kroner ekskl. moms. 
• Leveringstid for implementering eller ændring af nummereringsplan er 

normalt to måneder fra bestilling til idriftsættelse. 
 
For implementering eller ændring af nummerserier i 3’s net betaler Operatøren 
til 3: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

IT- og Telestyrelsen 

 

Side 4/7  

 

2500 kr. pr. berørt samtrafikpunkt.” 
 
2) Standardtilbuddets punkt 14, 2. afsnit vedrørende opsigelse 
 
”Hver part har ret til skriftligt at bringe aftalen til ophør umiddelbart såfremt: 
 
- den anden part ikke betaler skyldige beløb efter en påmindelse, der anfører sid-
ste betalingsfrist og angiver, at overskridelse af betalingsfristen kan medføre af-
brydelse af samtrafik. 
- den anden part standser sine betalinger, går konkurs eller bliver insolvent. 
- den anden part misligholder en væsentlig forpligtelse i følge aftalen og undla-
der at afhjælpe sådan misligholdelse inden 30 dage efter modtagelse af en med-
delelse, der specificerer misligholdelsen og kræver den afhjulpet eller såfremt 
misligholdelsen vedrører en forstyrrelse af nettets funktion, og den anden part 
undlader at afhjælpe uden ugrundet ophold. 
- den anden part har været berørt af force majeure i længere varighed end 6 må-
neder.” 
 
3) Bilag D, punkt 3 og 4, vedrørende fejlsituationer i henholdsvis Hi3G’s og ope-
ratørens net 
 
3. Fejlsituationer i Hi3G’s net 
 
”Ved fejlsituationer i 3’s net, som opdages af Operatøren og påvirker dennes net, 
skal Operatøren pr. telefon efterfulgt umiddelbart efter af e-mail foretage fejl-
melding til 3. Fejlmelding kan ske døgnet rundt alle årets dage. 
 
Ved fejl, som alvorligt påvirker trafikken mellem 3’s og Operatørens net, skal 
fejlsøgning og reparation påbegyndes hurtigst muligt, dog senest en (1) time efter 
Operatørens fejlmelding er modtaget. 
 
Alle alvorlige driftsforstyrrelser, som registreres af 3, og som påvirker samtra-
fikken mellem nettene, skal meddeles Operatøren uden ophold. Meddelelsen skal 
omfatte analyseret information om, hvad der er omfattet af forstyrrelsen. 
 
4. Fejlsituationer i operatørens net 
 
Ved fejlsituationer i Operatørens net, som opdages af 3 og påvirker deres net, 
skal 3 pr. telefon efterfulgt umiddelbart af e-mail foretage fejlmelding til Opera-
tøren. Fejlmelding skal kunne ske døgnet rundt alle årets dage. 
 
Ved fejl, som alvorligt påvirker trafikken mellem Operatørens og 3’s net, skal 
fejlsøgning og reparation påbegyndes hurtigst muligt, dog senest en (1) time efter 
3’s fejlmelding er modtaget. 
 
Alle alvorlige driftsforstyrrelser, som registreres af Operatøren, og som påvirker 
samtrafikken mellem nettene, skal meddeles 3 uden ophold. Meddelelsen skal om-
fatte analyseret information om, hvad der er omfattet af forstyrrelsen.” 
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Branchens bemærkninger 
I forbindelse med høringen over Hi3G’s standardtilbud af 19. juni 2008 har IT- 
og Telestyrelsen modtaget én bemærkning fra branchen.  
 
I brev af 14. juli 2009 har Telia således til bilag B3 til standardtilbuddet bemær-
ket, at det er praksis, at hver mobiloperatør afholder egne omkostninger ved im-
plementering eller ændring af nummerserier. 
 
IT- og Telestyrelsens vurdering 
Ad 1) Standardtilbuddets punkt 7 og bilag B3 vedrørende implementering og æn-
dring af nummerplan m.v. 
IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at implementering af nummerserier ikke er et 
samtrafikprodukt. Der henvises i øvrigt til IT- og Telestyrelsens afgørelse af 2. 
marts 2006 vedrørende Telias anmodning om nedsættelse af TDC’s priser for im-
plementering og ændring af nummereringsplan. 
 
IT- og Telestyrelsen skal yderligere bemærke, at det er styrelsens vurdering, at 
implementering af en anden udbyders nummerplan ikke er relevant i de situatio-
ner, hvor en udbyder skal terminere trafik i den anden udbyders net. I henhold til 
markedsafgørelsen af 4. april 2008 omfatter de individuelle engrosmarkeder for 
mobilterminering ”aflevering af trafik til en mobiludbyder med sigte på, at denne 
udbyder terminerer – eller afleverer – den pågældende trafik hos en slutbruger, 
således at udbyderen viderefører opkaldet til slutbrugeren på den afleverende 
udbyderes vegne.” Heraf kan det konstateres, at standardtilbuddets punkt 7 og bi-
lag B3 vedrører en ydelse, der falder uden for marked 16. 
 
IT- og Telestyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at bestemmelserne i 
standardtilbuddets punkt 7 og bilag B3 skal udgå af standardtilbuddet. 
 
I denne forbindelse har IT- og Telestyrelsen noteret sig, at Hi3G ved brev af 28. 
august 2009 vil fjerne indholdet af punkt 7 og bilag B3, men bibeholde overskrif-
ten i punkt 7 og indsætte følgende ordlyd: ”3 henviser til særskilt aftale vedrø-
rende priser og implementering af nummerplan mv.” 
 
Hertil lægger IT- og Telestyrelsen til grund, at ændringen af standardtilbuddets 
punkt 7 og bilag B3 ikke vil indebære, at operatører skal indgå særskilt aftale for 
at kunne terminere trafik i Hi3G’s mobilnet. 
  
Ad 2) Standardtilbuddets punkt 14, 2. afsnit, om opsigelse: 
I henhold til IT- og Telestyrelsens afgørelse af 4. april 2008, bilag 5, hvori ram-
merne for udarbejdelse af standardtilbud er fastsat, skal Hi3G’s standardtilbud, i 
henhold til pkt. 3 i ovennævnte bilag, som minimum bl.a. indeholde vilkår for 
økonomisk kompensation i forbindelse med manglende eller ikke rettidigt over-
holdelse af en indgået aftale. 
 
Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at ophævelse på grund af Hi3G’s mislig-
holdelse/forsinkelse og/eller udebleven levering ikke er en reel mulighed for ope-
ratøren i kraft af Hi3G’s position på markedet og operatørens afhængighed for at 
kunne aftage det aktuelle produkt. Operatøren kan således ikke reelt vælge en an-
den leverandør, hvorfor ophævelse som eneste sanktion i tilfælde af misligholdel-
se fra Hi3G’s side må antages at være virkningsløs i sig selv. 
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En bods-/kompensationsbestemmelse vil derimod efter IT- og Telestyrelsens vur-
dering generelt kunne tjene til at fremme den samtrafikudbydende parts incita-
ment til at overholde en samtrafikaftale. Den vil således sikre, at denne udbyder i 
overensstemmelse med afgørelsen opfylder de forpligtelser, som udbyderne er 
pålagt i medfør af markedsafgørelsen, redeligt, rimeligt og rettidigt. 
 
Ved en gennemgang af nærværende standardtilbud kan IT- og Telestyrelsen kon-
statere, at Hi3G ikke har indarbejdet vilkår, som ovenfor nævnt, i overensstem-
melse med bilag 5, pkt. 3a, i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 4. april 2008. 
 
IT- og Telestyrelsen finder det derfor rimeligt og proportionalt at pålægge Hi3G 
at indsætte en bods-/kompensationsbestemmelse i tilfælde af mangler og forsin-
kelser fra Hi3G’s side i standardtilbuddet. 
 
I brev af 28. august 2009 har Hi3G anført, at selskabet, i henhold til nærværende 
afgørelse, vil implementere en bods-/kompensationsbestemmelse i standardtil-
buddet. 
 
Ad 3) Bilag D vedrørende fejlsituationer i henholdsvis Hi3G og operatørens net: 
I henhold til bilag 5 i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 4. april 2008 på engros-
markedet for mobilterminering i Hi3G’s mobilnet (marked 16) er der et overord-
net krav om, at standardtilbuddet skal indeholde et vilkår vedrørende typiske re-
parationstider. 
 
Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at alle forhold vedrørende aftalen enten 
skal fremgå af aftalen eller bilagene. Udbyderne vil i modsat fald ikke have mu-
lighed for at gøre sig bekendt med den samlede aftale, inden denne indgås. 
 
Som det fremgår af standardtilbuddets bilag D, punkt 3, 2. afsnit, samt bilag D, 
punkt 4, 2. afsnit, skal fejlsøgning og reparation påbegyndes senest 1 time efter 
henholdsvis operatørens og Hi3G’s fejlmelding er modtaget, såfremt der er tale 
om fejl, der alvorligt påvirker trafikken mellem parternes net. IT- og Telestyrel-
sen kan dog konstatere, at standardtilbuddet med tilhørende bilag ikke indeholder 
vilkår vedrørende typiske reparationstider, idet førnævnte bestemmelser blot an-
giver, hvornår fejlsøgning og reparation i visse situationer skal påbegyndes, men 
ikke afsluttes.  
 
IT- og Telestyrelsen finder på denne baggrund, at det er rimeligt og proportionalt 
at pålægge Hi3G i standardtilbud vedrørende terminering af trafik i Hi3G’s mo-
bilnet eller bilagene hertil at indskrive typiske fejlretningstider for produkter, der 
vedrører terminering af trafik i Hi3G’s mobilnet. 
 
I henhold til Hi3G’s brev af 28. august 2009 har IT- og Telestyrelsen noteret sig, 
at Hi3G vil indarbejde typiske fejlretningstider i standardtilbuddet. 
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Klagevejledning 
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 
1260 København K, tlf.: 33 92 97 00, e-mail: sttpost@vtu.dk.   
  
En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at IT- og Te-
lestyrelsen har truffet afgørelse i sagen.  
  
Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 
569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 
kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil 
blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Daniel Joel Schalimtzek 
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