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Afgørelse om omkostninger ved Points of Interconnect på engrosmarkedet 
for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 7)  

1 Indledning 
TDC A/S (herefter TDC) har ved brev af 5. maj 2010 rettet henvendelse til IT- og 
Telestyrelsen med anmodning om, at IT- og Telestyrelsen efter telelovens1 § 65 
tager stilling til, om Telias prissætning af samtrafikpunkter og kapacitet, jf. aftale 
mellem Telia Mobile og TDC Totalløsninger A/S om samtrafik, er i overens-
stemmelse med IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelser af hhv. 19. juni 2008 og 
30. oktober 2009 over for Telia. 
 
IT- og Telestyrelsen anmodede den 10. maj 2010 Telia om en udtalelse i sagen. 
Samtidig hermed fremsendte IT- og Telestyrelsen nogle oplysninger til Telia om 
den omhandlede problemstilling. Oplysningerne vedrører vurderinger af pro-
blemstillingen, som IT- og Telestyrelsen tidligere har givet udtryk for over for 
TDC. 
 
Telias udtalelse forelå ved brev af 27. maj 2010.  
 
Et udkast til afgørelse i sagen blev sendt til Telia og TDC den 18. juni 2010. Te-
lia fremsendte den 7. juli 2010 selskabets bemærkninger hertil.  
 
2 Afgørelse 
IT- og Telestyrelsen træffer i medfør telelovens § 65, stk. 1, jf. stk. 2, følgende 
afgørelse: 
 

 Telia skal på markedet for terminering af trafik i Telias mobilnet 
(marked 7) imødekomme en anmodning fra TDC A/S’ om indgåelse 
eller ændring af en aftale om samtrafik på vilkår, hvorefter Telia ik-
ke opkræver særskilt betaling for samtrafikpunkter (POI), samtra-
fikbundter og samtrafikkapacitet.  

 
3 Begrundelse 
Det fremgår af pkt. 3 i bilag B til Aftale om samtrafik mellem TDC Totalløsnin-
ger A/S og Telia Mobile, at Telia opkræver oprettelses- og kvartalsafgifter for 

                                                      
1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 
2007 med senere ændringer. 
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følgende ydelser: Samtrafikpunkter, etablering af samtrafikbundter og samtrafik-
kapacitet. 
 
Ved afgørelse af 19. juni 2008 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om fastsættelse 
af Telias mobiltermineringspriser efter LRAIC-metoden med virkning fra 1. ja-
nuar 2009.  
 
Afgørelsen indebar, at Telias priser for mobilterminering pr. 1. maj 2009 skulle 
følge den pris, der var beregnet i henhold til LRAIC-metoden.  
 
Ved afgørelse af 30. oktober 2009 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om fastsæt-
telse af Telias mobiltermineringspriser efter LRAIC-metoden med virkning fra 1. 
januar 2010. 
 
IT- og Telestyrelsens LRAIC-model beregner alle netomkostninger, der er for-
bundet med at levere engrostjenester. Der indregnes derimod ikke detailomkost-
ninger, men omkostninger, der er fælles for engros- og detailomkostninger, med-
regnes, jf. IT- og Telestyrelsens modelnotat af 23. august 2007 (bl.a. i kapitel 6). 
 
For at sikre sig at alle engrosomkostninger forbundet med terminering er indreg-
net i LRAIC-modellen, har IT- og Telestyrelsen indhentet det relevante omkost-
ningsmateriale fra de regulerede selskaber. Dette har til dels været i form af data-
indberetninger, dels i form af adgang til den topdown-model, som Telia udarbej-
dede i forbindelse med LRAIC-processen. Styrelsen har på baggrund af de indbe-
rettede omkostninger og den leverede topdown-model kalibreret styrelsens mo-
del, således at omkostningerne i styrelsens endelige hybridmodel afspejler de en-
grosomkostninger, som selskaberne reelt har indberettet. På den baggrund kon-
kluderer styrelsen, at termineringsomkostningen beregnet i LRAIC-modellen 
medregner og dækker omkostningerne til oprettelse og drift af POI-
samtrafikpunkter. 
 
IT- og Telestyrelsen udsendte den 26. marts 2007 forud for LRAIC-afgørelsen af 
19. juni 2008 en anmodning om omkostningsdata til mobilselskaberne. Der ind-
gik ikke i denne anmodning et præcist format for, hvorledes omkostningerne 
skulle kategoriseres. IT- og Telestyrelsen fremsendte dog et forslag til en mulig 
opdeling af omkostningerne, hvor omkostninger til samtrafikpunkter (POI) var 
udskilt. Ikke alle selskaber indberettede dog omkostningsdata, hvor omkostninger 
til POI var udskilt, og styrelsen bad ikke efterfølgende selskaberne om at udskille 
omkostningerne. 
 
IT- og Telestyrelsen vurderede, at for de selskaber, hvor omkostninger ikke var 
udskilt, var omkostninger til POI indberettet som en del af de generelle overhead-
netomkostninger for de pågældende mobilnet. For de selskaber, hvor omkostnin-
gerne til POI blev udskilt, blev POI-omkostningerne også modelleret som gene-
relle overhead-netomkostninger. 
 
Disse forhold ligger dermed til grund for LRAIC-afgørelsen af 30. oktober 2009. 
 
Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens opfattelse, at omkostninger til op-
rettelse og drift af samtrafikpunkter (POI), herunder etablering af samtrafikbund-
ter og samtrafikkapacitet, er indeholdt i de minutpriser for mobilterminering, som 
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ved styrelsens LRAIC-afgørelser er udmeldt over for alle fire LRAIC-regulerede 
mobiloperatører, herunder Telia. 
 
Ved brev af 11. august 2009 meddelte IT- og Telestyrelsen Telia, at det var sty-
relsens opfattelse, at omkostninger til oprettelse og drift af POI er indeholdt i de 
mobiltermineringspriser, der blev udmeldt over for TDC, Telia, Hi3G og Telenor 
ved styrelsens LRAIC-afgørelse af 19. juni 2008.  
 
Det samme meddelte IT- og Telestyrelsen TDC ved brev af 18. august 2009 i 
forbindelse med behandling af TDC’s standardtilbud af 11. maj 2009 på marked 
162. IT- og Telestyrelsen har konstateret, at TDC har tilrettet sit standardtilbud i 
overensstemmelse hermed. 
 
Det skal i tilknytning hertil bemærkes, at den eksisterende LRAIC-regulering og 
–modellering af mobiltermineringsproduktet bygger på et princip om symmetri. 
Det vil ikke være muligt inden for en symmetrisk regulering efter LRAIC-
metoden, at ét selskab er tilladt en højere omkostningsdækning end andre selska-
ber. Hvis omkostningerne til POI ikke havde været dækket af den gældende mo-
biltermineringspris, og det derfor havde været berettiget, at Telia opkrævede for 
POI, ville det således være berettiget, at de andre udbydere af mobilterminering 
på marked 7 også kunne opkræve for POI. 
 
I tilknytning til Telias oplysninger vedrørende de forskellige samtrafikftaler, som 
selskabet har med TDC, skal IT – og Telestyrelsen bemærke, at en udbyder, som 
har indgået en samtrafikaftale med en udbyder med stærk markedsposition på et 
reguleret område altid har mulighed for at indbringe spørgsmålet om rimelighe-
den af et givent vilkår for IT- og Telestyrelsen, jf. telelovens § 65. Det gælder 
også, selvom der er tale om en kommercielt forhandlet aftale. IT- og Telestyrel-
sen har i den forbindelse noteret sig, at den samtrafikaftale, som denne sag vedrø-
rer, i alt væsentligt er identisk med Telias standardtilbud om samtrafik til og fra 
Telias mobilnet. Aftalen mellem Telia og TDC ses allerede af den grund således 
ikke at indeholde individuelt forhandlede vilkår til fordel for TDC, der kan be-
grunde, at TDC må acceptere et aftalevilkår (opkrævning af særskilt betaling for 
POI), der fraviger den priskontrolforpligtelse, som Telia er pålagt. 
 
IT- og Telestyrelsen skal understrege, at styrelsen ikke herved har taget stilling 
til, om andre bestemmelser i telelovgivningen vil være til hinder for, at Telia kan 
indgå kommercielle aftaler om særskilt betaling for POI. 
 
Det bemærkes endvidere for god ordens skyld, at det fremgår af afsnit 7.6.2 i IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 8. marts 2010 over for Telia på engrosmarkedet for 
terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 7), at hvis Telia måtte ønske 
at opdele en ydelse, der er omfattet af IT- og Telestyrelsens årlige maksimalpris-
afgørelse, i flere elementer, skal Telia i forbindelse med opdelingen varsle IT- og 
Telestyrelsen herom. Varslingen skal indeholde en begrundelse og en talmæssig 
dokumentation for, at den gennemsnitlige pris efter opdelingen fortsat maksimalt 
svarer til den pris, som styrelsen har fastsat. Varslingen skal være styrelsen i 
hænde, senest 30 dage før prisændringen træder i kraft. 
 

 
2 Marked 16 er den tidligere betegnelse for det gældende marked 7. 
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Frem til 1. maj 2009, hvor de LRAIC-regulerede mobiltermineringspriser trådte i 
kraft for Telias vedkommende, var Telias mobiltermineringspriser fastsat efter 
den såkaldte bedste praksis-metode (BP), jf. IT- og Telestyrelsens afgørelse af 
24. januar 2006. Ved fastsættelsen af priser efter denne metode fandt IT- og Tele-
styrelsen ikke grundlag for at regulere POI. POI indgik således ikke i prisen for 
mobilterminering, ligesom der ikke var fastsat en særskilt reguleret pris herfor. 
 
Dette forhold har imidlertid ændret sig ved IT- og Telestyrelsens regulering af 
mobiltermineringspriser efter LRAIC-metoden, idet omkostningerne for POI som 
nævnt ovenfor nu indgår i LRAIC-modellen som generelle overheadomkostnin-
ger. Der er således tale om, at reguleringen af mobiltermineringspriser er overgå-
et til en helt ny prisreguleringsform. Derfor kan det heller ikke forudsættes, at 
indholdet af den regulerede pris er uændret. Det afgørende er således, hvilke om-
kostninger der rent faktisk indgår i den pris, der er fastsat på baggrund af model-
len. I øvrigt gjorde IT- og Telestyrelsen som nævnt ovenfor allerede den 11. au-
gust 2009 Telia opmærksom på, at det var styrelsens opfattelse, at omkostninger 
til oprettelse og drift af POI er indeholdt i de LRAIC-regulerede mobiltermine-
ringspriser. IT- og Telestyrelsen modtog ikke nogen reaktion fra Telia herpå. 
    
På fastnetområdet er der over for TDC – ud over minutpriser for terminering af 
trafik i TDC’s fastnet – fastsat særskilte, regulerede priser for POI. Dette er imid-
lertid ikke relevant for nærværende sag, da det afgørende er, hvilke omkostninger 
der er indregnet i den LRAIC-model, der ligger til grund for beregningen af de 
fastsatte termineringspriser.  
 
4 Parternes anbringender 
 
4.1 TDC’s anbringender 
TDC har henvist til, at IT- og Telestyrelsen med brev af 18. august 2009 til TDC 
har givet udtryk for, at det er styrelsens opfattelse, at omkostninger til samtrafik-
punkter, kapacitet og implementering af samtrafikpunkter allerede er indeholdt i 
de mobiltermineringspriser, som styrelsen ved sin LRAIC-afgørelse har udmeldt 
over for TDC, Telia, HI3G og Telenor den 19. juni 2008.  
 
Det er videre TDC’s opfattelse, at IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 30. 
oktober 2009 på dette punkt ikke indeholder nogle ændringer i forhold til 
LRAIC-afgørelsen af 19. juni 2008.  
 
TDC oplyser, at selskabet har anmodet Telia om at anerkende, at Telias vilkår om 
særskilt betaling for samtrafikpunkter og kapacitet ikke er i overensstemmelse 
med de to nævnte LRAIC-afgørelser. TDC har videre anmodet Telia om at fjerne 
vilkåret fra parternes aftale om udveksling af trafik og tilbagebetale TDC for op-
krævning af samtrafikpunkter og kapacitet.  
 
TDC oplyser, at Telia ikke har villet imødekomme TDC’s anmodning.  
 
4.2 Telias anbringender 
Telia anfører, at der ved IT- og Telestyrelsens fastsættelse3 efter ”bedste prak-
sis”-metoden (BP) af Telias priser for terminering af trafik i Telias mobilnet ind-

 
3 Jf. IT- og Telestyrelsens afgørelse af 24. januar 2006.  
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gik en vurdering af de faste udgifter i forbindelse med terminering af trafik i mo-
bilnet. De faste udgifter omfattede omkostninger ved samtrafikpunkter og –
kapacitet (omkostninger ved Points of Interconnect eller POI-omkostninger). Te-
lia henviser i den forbindelse til, at IT- og Telestyrelsen foretog en sammenlig-
ning af de faste udgifter i Danmark, Sverige, Norge og Finland og konstaterede, 
at prisniveauet på de faste udgifter i de sammenlignede lande ikke gav grundlag 
for en korrektion af minutprisen. IT- og Telestyrelsen vurderede heller ikke, at 
der var behov for en prisregulering af de faste udgifter. 
 
I henhold til prisafgørelsen af 24. januar 2006 måtte prisen for terminering af tra-
fik i Telias mobilnet pr. 1. maj 2008 maksimalt udgøre 62 øre pr. minut.  
 
Telia anfører i fortsættelse heraf, at det på tidspunktet for LRAIC-afgørelsen den 
19. juni 2008 fremgik af bl.a. TDC’s og Telias standardtilbud for terminering af 
trafik i selskabernes mobilnet, at der blev opkrævet betaling for POI-
omkostninger. 
 
Telia anfører, at det ikke fremgår af IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelser af 
henholdsvis 19. juni 2008 og 30. oktober 2009, at ovennævnte opkrævning for 
POI som en konsekvens af disse afgørelser skulle ophøre med at eksistere og 
fremover blot være en del af den minutpris, som indtil da havde været særskilt 
prisreguleret under BP-afgørelsen.  
 
Blandt andet med henvisning til den overgangsordning for de LRAIC-regulerede 
prisers ikrafttræden, som blev fastlagt i LRAIC-afgørelsen af 19. juni 2008, er det 
Telias opfattelse, at der ikke er forskel på de omkostninger, som termineringspri-
sen skulle dække henholdsvis før og efter 1. januar 2009. Telia mener således, at 
det tydeligt fremgår af afgørelsen, ”at prisen på 62 øre pr. min. fra BP-afgørelsen 
er den samme pris, som videreføres i den første del af LRAIC-reguleringen. Sam-
tidig fremgår det, at det pr. 1. maj 2009 alene er prisen, der reduceres fra 62 øre 
pr. min til 54 øre pr. min. og ikke selve indholdet af den regulerede pris”.  
 
Efter Telias opfattelse kan det heller ikke udledes af LRAIC-afgørelsen af 30. ok-
tober 2009, at der er forskel på, hvilke tjenester, der er omfattet af ovennævnte 
minutpriser i forhold til den minutpris på 44 øre pr. min., der er gældende pr. 1. 
maj 2010. Telia finder således, at de LRAIC-regulerede termineringspriser ikke 
regulerer prisen på POI. 
 
Telia henviser videre til, at IT- og Telestyrelsen tidligere har haft selskabernes 
standardtilbud for terminering af trafik i mobilnet til gennemsyn uden at finde år-
sag til at foretage sig yderligere i forhold til selskabernes beskrivelser af POI-
samtrafikproduktet samt prissætningen heraf. I tilknytning hertil anfører Telia, at 
TDC først ved opdatering af selskabets standardtilbud pr. 1. maj 2010 har sat pri-
sen for POI til nul kr. Indtil da har TDC’s standardpris for POI været lig de gæl-
dende priser i Telias standardtilbud. 
 
Telia henviser yderligere til, at IT- og Telestyrelsens regulerede minutpris for 
terminering af trafik i TDC’s fastnet ikke inkluderer en betaling for TDC’s om-
kostninger ved POI. Disse omkostninger er således særskilt regulerede. Dette un-
derstreger ifølge Telia, at IT- og Telestyrelsen, hvis LRAIC-afgørelsen på mobil 
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ikke skulle følge den gældende praksis, nødvendigvis måtte præcisere dette sær-
skilt i afgørelsen. 
 
I tilknytning til spørgsmålet om, hvilke data, der er indberettet i forbindelse med 
udarbejdelsen af LRAIC-modellen, fremfører Telia, at det af IT- og Telestyrel-
sens omkostningsskema af 26. marts 2007 fremgår, at styrelsen foreslår, at mo-
biloperatørernes omkostninger indberettes i en række forskellige kategorier, 
hvoraf omkostninger ved POI udgør én af disse. Endvidere henviser Telia til, at 
det af Telias besvarelse af IT- og Telestyrelsens anmodning om omkostningsdata 
af 28. september 2007 fremgår, at Telia har udskilt selskabets omkostninger til 
POI.  
 
Med hensyn til forholdet vedrørende symmetrisk regulering som omtalt i begrun-
delsen for afgørelsen, finder Telia, at de herom anførte betragtninger kun er kor-
rekte i det tilfælde, at de kommercielt forhandlede aftaler tillader udbyderen af 
mobilterminering at opkræve for POI. Telia oplyser i den forbindelse, at Telia og 
TDC har indgået tre forskellige samtrafikaftaler, og at aftaleforholdene og betin-
gelserne for den trafik, som udveksles mellem Telia og TDC’s mobil- og fastne-
tenheder er forskellige. 
 
5 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 
4.000 kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil 
blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Plenge Jakobsen 
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Bilag 1 Lovgrundlag  
Efter telelovens § 42 skal udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet 
eller –tjenester, der er pålagt forpligtelser i medfør af lovens §§ 51 og 76 a, imø-
dekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændringer af aftaler om 
samtrafik fra andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller 
–tjenester på vilkår og betingelser, der er i overensstemmelse med de pålagte for-
pligtelser. 
 
Det fremgår af telelovens § 65, stk. 1, at: 
 

”Stk. 1. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete 
tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en 
aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en 
part omfattet af §§ 42 eller 44, vil være berettiget til at afvise. Afvisningen 
kan alene ske med henvisning til, 
 
1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påbe-

råbe sig §§ 42, eller 44, 
2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikad-

gang, som den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang 
til, eller 

3) at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn,  
4) der kan begrunde en afvisning.   

 
Efter lovens § 65, stk. 2, kan IT- og Telestyrelsen i forbindelse med en afgørelse 
efter § 65, stk. 1, fastsætte rimelige vilkår for levering af et samtrafikprodukt. 
 
5.1 Markedsafgørelse m.v. 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for terminering af 
taleopkald i Telias mobilnet (marked 7). IT- og Telestyrelsen traf den 8. marts 
2010 afgørelse på markedet i henhold til telelovens § 51. Samtidig med afgørel-
sen blev de forpligtelser, som Telia var pålagt i medfør af styrelsens afgørelse af 
24. januar 2006 på engrosmarkedet for terminering af trafik i Telias mobilnet 
(marked 16), ophævet.  
 
Markedsafgørelsen af 8. marts 2010 ophæver ikke afgørelsen om fastsættelse af 
maksimale priser over for Telia på marked 16, som styrelsen traf den 30. oktober 
2009 i henhold til den nu ophævede afgørelse. Prisafgørelsen af 30. oktober 2009 
over for Telia vil således være gældende frem til det tidspunkt, hvor IT- og Tele-
styrelsen træffer en ny prisafgørelse.  
 
Telia er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som udbyder med en stærk mar-
kedsposition på det pågældende engrosmarked. Telia er som følge heraf i over-
ensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 blandt andet pålagt en forpligtelse 
om priskontrol, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f. 
 
For så vidt angår forpligtelsen om priskontrol fremgik det af den nu ophævede 
markedsafgørelse af 24. januar 2006, at IT- og Telestyrelsen vurderede, at bedste 
praksis-prisfastsættelsesmetoden som udgangspunkt skulle finde anvendelse på 



 

 

 

 

 

 

 

 

IT- og Telestyrelsen 

 

Side 8/8  

 

samtrafikproduktet terminering af trafik i Telias mobilnet, indtil en LRAIC-
metode eventuelt kan tages i anvendelse.  
 
Af markedsafgørelsen af 8. marts 2010 fremgår, at prisreguleringen af samtrafik-
produktet terminering af taleopkald i Telias mobilnet skal ske ved LRAIC-
metoden. 
 
Ved afgørelse af 24. januar 2006 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om fastsæt-
telse af Telias mobiltermineringspriser efter bedste praksis-metoden.  
 
Ved afgørelse af 19. juni 2008 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om fastsættelse 
af Telias mobiltermineringspriser efter LRAIC-metoden med virkning fra 1. ja-
nuar 2009.  
 
Ved afgørelse af 30. oktober 2009 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om fastsæt-
telse af Telias mobiltermineringspriser efter LRAIC-metoden med virkning fra 1. 
januar 2010.  
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