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Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering 
af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms slutbrugere  

1 Indledning 
Telia har anmodet IT- og Telestyrelsen om at tage stilling til, hvorvidt TDC har 
været berettiget til at opkræve transitbetaling for aflevering af trafik til Fullrate 
A/S  (herefter Fullrate) efter TDC s opkøb af selskabet.  

Telia har endvidere anmodet IT- og Telestyrelsen om at tage stilling til, hvorvidt 
TDC efter opkøbet af A+ Telecom A/S (herefter A+ Telecom) kan kræve, at 
trafikken udveksles på en anden lokalitet end den nuværende for, at Telia kan 
kræve, at prisen herfor er den regulerede termineringspris (lokaltakst).    

2 Afgørelse 
IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af § 76, stk. 1, i teleloven1 følgende 
afgørelse:  

Aflevering af opkaldstrafik til Fullrates VoIP-slutkunder er ikke omfattet af 
IT- og Telestyrelsens afgørelse af 18. januar 2006 over for TDC på 
engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9). Trafikken er heller ikke 
reguleret i medfør af transportmarkedet (marked 10), der blev dereguleret 
ved IT- og Telestyrelsens afgørelse af 18. januar 2008 med virkning den 18. 
september 2008.   

Idet VoIP-trafik ikke er omfattet af og dermed ikke reguleret på de nævnte 
markeder, har TDC ikke handlet i strid med telelovgivningen ved at opkræve 
transitafgift i forbindelse med aflevering af trafik til Fullrates VoIP-
slutkunder.   

TDC skal i medfør af markedsafgørelsen på marked 9 give Telia adgang til at 
aflevere trafikken til A+ Telecoms PSTN- og ISDN-slutkunder på 
lokalcentralen på Hørskætten til regulerede termineringspriser.   

3 Sagens faktiske omstændigheder 
Baggrunden for sagen er, at TDC i 2009 opkøbte selskaberne Fullrate og A+ 
Telecom.   

                                                     

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 
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Telia betalte forinden opkøbet transitafgift til TDC, som transporterede trafikken 
frem til Fullrate, hvor trafikken blev termineret. Telia forventede efter TDC s 
opkøb, at selskabet ikke længere skulle betale transit i forbindelse med aflevering 
af opkaldstrafik til Fullrate, idet Telia forventede, at trafikken skulle udveksles på 
samme vis som øvrig trafik til TDC s slutbrugere, dvs. på de allerede 
eksisterende udvekslingspunkter. Telia mener, at TDC efter opkøbet uberettiget 
har opkrævet transitafgift i forbindelse med aflevering af trafik til Fullrates 
slutkunder.    

Telia har efterfølgende etableret en direkte forbindelse til Fullrate, hvorefter 
selskabet alene betaler en reguleret termineringspris (lokaltakst) til TDC.   

Ifølge oplysninger fra TDC har Fullrate alene slutbrugere tilkoblet VoIP-
platformen. Problemstillingen i forhold til Fullrate er derfor alene relevant i 
forhold til VoIP-trafik.   

For så vidt angår A+ Telecom har Telia siden 2005 haft en direkte forbindelse til 
A+ Telecom, hvorfor Telia ikke har betalt en separat transitafgift til TDC eller 
andre. Den direkte forbindelse går til Sydvestvej i Glostrup, hvor Telia afleverer 
trafikken. Herfra fremfører A+ Telecom trafikken til lokalcentralen på 
Hørskætten.  

Selv om trafikken ifølge parternes aftale skal afleveres på A+ Telecoms 
lokalcentral på Hørskætten, har Glostrup i praksis været udvekslingspunktet for 
begge parters trafik. I den tidligere aftale med A+ Telecom, som stadig er 
gældende mellem parterne, har Telia betalt en pris for trafik afleveret til A+ 
Telecom, som var højere end den regulerede termineringspris, der gælder for 
TDC i henhold til afgørelse af 18. januar 2006 på marked 9. Ifølge TDC har der 
ikke i aftalen med A+ Telecom været sondret mellem transit- og 
termineringspris.   

Telia betaler stadig den kommercielt forhandlede pris for aflevering af trafik til 
A+ Telecoms slutkunder, men ønsker aflevering af trafik til regulerede 
termineringspriser. Udvekslingspunktet skal dog stadig være i Glostrup. TDC er 
indstillet på at tilbyde aflevering til regulerede termineringspriser under 
forudsætning af, at Telia afleverer trafikken på lokalcentralen på Hørskætten. 
Stykket mellem Glostrup og Hørskætten anses af TDC for at være en 
transitstrækning. Telia mener derimod, at selskabet er berettiget til at aflevere 
trafikken i Glostrup og få terminering til A+ Telecoms slutkunder til regulerede 
priser. Telia er således uenig med TDC i, at selskabet skal betale transit for at få 
trafikken transporteret fra Glostrup til Hørskætten.    

Ifølge sagens oplysninger har A+ Telecom kun én lokalcentral, som er placeret 
på Hørskætten. Glostrup er ifølge parterne et krydsfelt/transportlokation. A+ 
Telecom har ifølge TDC både VoIP-, PSTN- og ISDN-kunder.    

4 Begrundelse 
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at Fullrate og A+ Telecom fra 
tidspunktet for opkøbet er blevet koncernforbundne med TDC2. Det betyder, at 
Fullrate og A+ Telecom er blevet underlagt samme regulering som TDC, hvorfor 

                                                     

 

2 Jf. telelovens § 84 d, stk. 2, 2. pkt. Koncerner anses som samlede økonomiske og 
juridiske enheder, medmindre særlige forhold taler imod dette.
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de forpligtelser, der er pålagt over for TDC med afgørelsen af 18. januar 2006 på 
marked 9, også gælder for de koncernforbundne selskaber.       

IT- og Telestyrelsen skal samtidig bemærke, at transportmarkedet (marked 10) er 
dereguleret3. Det betyder, at alle former for samtrafik i form af taletelefoni og 
opkaldsbaseret adgang til internettet på op til 128 kbit/s (foretaget på PSTN og 
ISDN), der produceres på strækninger mellem centraler i telenettene, og uanset 
hvilke typer af telenet og teknologier, der anvendes (fiber, FWA, lejede kredsløb 
etc.) ikke er reguleret.  

Det faktum, at transportmarkedet er dereguleret betyder med andre ord, at 
transport (transit) af PSTN og ISDN prisfastsættes på kommercielle vilkår. 
Transport af VoIP, der ikke har været omfattet af marked 10, fastsættes ligeledes 
på kommercielle vilkår.   

Reguleringen kan illustreres med nedenstående figur:   

  

I det følgende vil problemstillingerne blive behandlet nærmere.  

Fullrate 
TDC s opkrævning af transit har i den konkrete sag en direkte indflydelse på Telias 
forhold, idet Telia for at minimere udgifterne til terminering af trafik til Fullrates 
slutbrugere, har etableret en direkte forbindelse til selskabets samtrafiklokalitet.   

Spørgsmålet er, om Telia efter TDC s opkøb af Fullrate skal betale transit til TDC, 
når VoIP-trafikken skal afleveres til Fullrates slutkunder, idet Telia gør gældende, 
at selskabet efter opkøbet har ret til at aflevere trafikken på eksisterende 
udvekslingspunkter.      

Det er i den forbindelse relevant først at tage stilling til, om trafikken, der afleveres 
til Fullrates slutbrugere, er omfattet af engrosmarkedet for fastnetterminering 
(marked 9).   

Telia har den 22. april 2010 oplyst, at transittrafik via TDC, der skal termineres i 
Fullrates net, afleveres i SS7-format4. SS7-format anvendes af Telia til udveksling 
af trafik, uanset om det er trafik til PSTN-, ISDN- eller VoIP-slutbrugere.  

Transittrafik via TDC, der skal termineres i Fullrates net, afleveres således efter det 
oplyste til Fullrate som PSTN-trafik og konverteres til VoIP-trafik af Fullrate.   

                                                     

 

3 IT- og Telestyrelsen har ved afgørelse af 18. januar 2008 med virkning den 18. 
september 2008 tilbagerullet reguleringen på engrosmarkedet for transporttjenester 
(marked 10). 
4 For at kunne foretage telefonopkald via det offentlige telefonnet (PSTN) anvendes et 
sæt af protokoller for telefonsignalering kaldet Signal System nr. 7 (SS7).  
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Det fremgår af afgørelsen på marked 9, at markedet omfatter:  

terminering i individuelle offentlige telenet (fastnet) af taletelefoni 
og opkaldsbaseret adgang til internettet på op til 128 kbit/s 
foretaget på PSTN eller ISDN - dvs. den terminerende opkaldstrafik, 
som produceres på strækningen fra samtrafikpunktet i 
lokalcentralen tættest på slutbrugeren frem til liniekortet (den 
lokale terminering i centralen/termineringen i lokalcentralen).  [IT- 
og Telestyrelsens fremhævning.]  

Det fremgår således af markedsafgørelsen, at VoIP-trafik ikke er omfattet af 
marked 9. Om der er tale om VoIP-trafik afhænger af hvilken trafik, der produceres 
i samtrafikpunktet på lokalcentralen og frem til slutkundens linjekort. Dermed er 
det afgørende ikke hvilken trafik, der afleveres på centralen, men derimod hvilken 
trafik der termineres til slutkunden.    

I den konkrete sag er der tale om, at den afleverede trafik til Fullrates slutkunder i 
samtrafikpunktet konverteres til VoIP-trafik. Dette medfører, at den terminerende 
opkaldstrafik er VoIP-trafik.  

På baggrund af ovenstående finder IT- og Telestyrelsen ikke, at TDC har handlet i 
strid med telelovgivningen ved at opkræve en betaling for transit ved aflevering af 
trafik til Fullrates VoIP-slutkunder. Dette skyldes, at VoIP-trafik ikke er omfattet 
af marked 9, og at engrosmarkedet for transporttjenester (marked 10) er 
dereguleret. Der er således tale om et produkt, der ikke er omfattet af og dermed 
ikke reguleret af styrelsens markedsafgørelser.  

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at styrelsen i udkast til markedsafgørelse af 10. 
november 2010 på engrosmarkedet for fastnetterminering har lagt op til at udvide 
marked 3 (tidligere marked 9), således at markedet for fastnetterminering også 
kommer til at omfatte adgang til managed VoB5. Denne udvidelse af 
adgangsforpligtelsen er ikke endelig, hvorfor markedsafgørelsen af 18. januar 2006 
på marked 9 fortsat er gældende.  

Telia har i forbindelse med høringen over udkast til afgørelse anmodet IT- og 
Telestyrelsen om at tage stilling til, hvilke forhold der vil være gældende i forhold 
til TDC s transitopkrævning under den nye markedsafgrænsning.  

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at idet styrelsen endnu ikke har truffet 
afgørelse på marked 3, vil styrelsen ikke på nuværende tidspunkt kunne tage 
stilling til, hvordan problemstillingen omkring TDC s transitbetaling vil skulle 
løses i det tilfælde, hvor VoIP er omfattet af engrosmarkedet for 
fastnetterminering.   

A+ Telecom 
I forhold til A+ Telecom er spørgsmålet, om TDC kan kræve, at trafikken 
udveksles på en anden lokalitet end den nuværende for, at Telia kan kræve, at 
prisen herfor er den regulerede termineringspris (lokaltakst).  

                                                     

 

5 Managed VoB-telefoni er bl.a. karakteriseret ved, at slutbrugere kan både modtage og 
foretage opkald, og have et 8-cifret telefonnummer fra den danske nummerplan. 
Endvidere vil niveauet for lydkvalitet, stabilitet og tilgængelighed være på højde med 
hvad der opleves for slutbrugere med et PSTN-abonnement. I praksis udelukkes dermed 
en række computerbaserede tjenester som eksempelvis Skype.  
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TDC er på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9) pålagt at 
imødekomme alle rimelige anmodninger om at give adgang til aflevering af trafik 
med henblik på terminering i TDC s net. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at 
markedsafgørelsen ikke indeholder et forbud mod, at TDC inden for rammerne af 
markedsafgørelsens forpligtelser kan udvide antallet af udvekslingspunkter i 
forbindelse med opkøb af virksomheder, herunder overtagelse af 
samtrafiklokaliteter.   

Ifølge afgørelsen på marked 9 trækkes grænsen mellem termineringsmarkedet og 
det mellemcentrale net ved det nærmeste udvekslingspunkt set fra den kaldte 
slutbruger.   

Telia vil i medfør af afgørelsen på marked 9 være berettiget til at få adgang til 
aflevering af PSTN- og ISDN-trafik til regulerede termineringspriser, under 
forudsætning af at der er tale om trafik omfattet af marked 9. Dvs. at Telia skal 
aflevere trafikken på et udvekslingspunkt (lokalcentral), som er en del af 
termineringsmarkedet. I henhold til afgørelsen på marked 9 indebærer dette, at 
PSTN- og ISDN-trafikken skal afleveres på det udvekslingspunkt (lokalcentralen), 
der ligger nærmest den kaldte slutbruger.   

Såfremt Telia afleverer trafikken på et udvekslingspunkt, som i stedet er en del af 
det mellemcentrale net (transitcentral), forhandles priserne på kommercielle vilkår, 
idet markedet for transporttjenester (marked 10) er dereguleret.   

Det fremgår af oplysningerne i nærværende sag, at trafikken fremføres til 
lokalcentralen på Hørskætten, hvor trafikken termineres, og at alle A+ Telecoms 
slutkunder er tilkoblet lokalcentralen på Hørskætten. Glostrup er ifølge parterne et 
krydsfelt/transportlokalitet, hvorfra trafikken fremføres til Hørskætten.  

På baggrund af ovenstående finder IT- og Telestyrelsen, at lokalcentralen på 
Hørskætten må anses for at være det første sted i nettet (set fra slutbrugeren), hvor 
trafikken til/fra slutbrugeren kan kobles (udveksles mellem udbydere), og som  
dermed er omfattet af TDC s adgangsforpligtelse på marked 9. Hørskætten er 
desuden det punkt, der er angivet som udvekslingspunkt i parternes aftale.   

Ovenstående indebærer, at TDC i medfør af afgørelsen på marked 9 skal give 
adgang til, at Telia kan aflevere trafikken til A+ Telecoms PSTN- og ISDN-
slutkunder i lokalcentralen på Hørskætten til regulerede termineringspriser.   

Det bemærkes, at TDC ikke har anfægtet at vil tilbyde aflevering af PSTN- og 
ISDN-trafik til A+ Telecoms slutkunder til regulerede termineringspriser for trafik, 
der afleveres på lokalcentralen på Hørskætten.   

I nærværende sag har parterne indgået en kommerciel aftale om udveksling af 
trafik mellem Telia og A+ Telecom. Styrelsen skal bemærke, at såfremt Telia 
ønsker adgang til udveksling af trafik til A+ Telecoms slutbrugere, der rækker ud 
over ovenstående, falder dette uden for TDC s forpligtelser i medfør af 
telereguleringen.   

5 Parternes anbringender 
Telias anbringender 
Telia har før TDC s opkøb af Fullrate ikke haft nogle direkte forbindelse til 
Fullrate og har derfor betalt transit til TDC for at sende opkald i transit til Fullrate. 
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Transittrafik via TDC, der skal termineres i Fullrates net, afleveres (både før og 
efter opkøb) til Fullrate som PSTN-trafik og konverteres til VoIP-trafik af Fullrate. 
Telia har oplyst, at trafik til TDC s VoIP-slutbrugere afleveres i fire regionale 
samtrafikpunkter til lokaltakst.   

Ved TDC s opkøb af Fullrate overtog TDC Fullrates lokaliteter m.v., hvilket 
betød, at Fullrate blev underlagt den for TDC gældende regulering.  

Telia forventede efter TDC s opkøb af Fullrate, at selskabet ikke længere skulle 
betale transit til TDC, og at trafik til Fullrates slutbrugere skulle udveksles på 
samme vis som øvrig trafik til TDC s VoIP-slutbrugere på de allerede eksisterende 
udvekslingspunkter.  

Telia har efterfølgende fået etableret en direkte forbindelse til Fullrate. Forinden 
har selskabet betalt transitomkostninger til TDC i en længere periode.  

Telia ønsker, at IT- og Telestyrelsen tager stilling til, hvorvidt TDC efter opkøbet 
har været berettiget til at opkræve transitbetaling for trafik, der skulle termineres til 
Fullrates slutbrugere. Det er Telias opfattelse, at prisen for terminering af trafik til 
Fullrates slutbrugere efter opkøbet skulle have været den regulerede 
termineringspris, som gælder for TDC.   

For så vidt angår A+ Telecom har Telia oplyst, at Telia har haft en direkte 
forbindelse til A+ Telecom siden 2005, som går til Sydvestvej i Glostrup. 
Problemstillingen består i, at ifølge parternes aftale skal trafikken afleveres på 
Hørskætten i Taastrup. Den afleverede trafik fra Telia til A+ Telecom ender 
imidlertid på Sydvestvej i Glostrup. Telia bringer således trafikken til Sydvestvej i 
Glostrup, hvorefter A+ Telecom bringer trafikken videre til Hørskætten, hvor 
trafikken termineres.   

Telia ønsker, at IT- og Telestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt TDC kan kræve, 
at Telias trafikudveksling med A+ Telecom skal omlægges fra Glostrup til 
Hørskætten for at undgå, at A+ Telecom kan kræve en højere afleveringspris fra 
Telia end den regulerede termineringspris.   

Telia har i forbindelse med høring over udkast til afgørelse af 20. oktober 2010 
oplyst, at selskabet ikke har betalt særskilt transit for aflevering af trafik til A+ 
Telecom.   

Telia har endvidere anført, at det ikke er muligt for selskabet at afgøre, om der er 
tale om terminering til PSTN- eller VoIP-slutbrugere, hvorfor styrelsen anmodes 
om at tilkendegive, hvordan afgørelsen skal efterleves i praksis. Telia har 
endvidere anmodet styrelsen om at tage stilling til, hvilke forhold, der vil være 
gældende vedrørende TDC s opkrævning for transit i forbindelse med terminering 
af opkaldstrafik til henholdsvis Fullrate og A+ Telecom under den nye 
markedsafgrænsning.   

I forbindelse med IT- og Telestyrelsens høring af TDC om, hvilke platforme 
selskaberne A+ Telecom og Fullrate anvender, har Telia på baggrund af TDC s 
bemærkninger fremsendt yderligere bemærkninger til IT- og Telestyrelsen. På 
baggrund af Telias bemærkninger fandt IT- og Telestyrelsen behov for på et 
telefonmøde den 2. december 2010 med Telia at få belyst problemstillingen 
omkring A+ Telecom yderligere.   
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Telia har oplyst, at Telia ifølge parternes aftale har kunnet aflevere trafikken på 
Glostrup og betale den i aftalen anførte samlede pris for terminering af trafik hos 
A+ Telecom. Den samlede pris i parternes aftale er højere end den regulerede 
termineringspris, der gælder for TDC. Det har gjort sig gældende inden A+ 
Telecom blev opkøbt af TDC og gør sig gældende i dag. Telia betaler stadigvæk 
terminering til de gamle priser, idet selskabet afventer IT- og Telestyrelsens 
afgørelse. A+ Telecom har tilbudt terminering til regulerede priser.  

Telia ønsker at betale den regulerede termineringspris til TDC for trafik, der skal 
termineres til A+ Telecoms slutkunder. Det er Telias opfattelse, at det kun er trafik, 
der afleveres på Hørskætten, som ifølge TDC er til regulerede termineringspriser. 
A+ Telecom har ifølge Telia en én lokalcentral, som ligger på Hørskætten. Telia 
tror, at Glostrup er et krydsfelt.   

TDC s anbringender 
TDC har over for IT- og Telestyrelsen anført, at Telia i det væsentlige anmoder 
styrelsen om at tage stilling til hvilken prissætning, der skulle have været gældende 
såfremt Telia havde indgået og oprettet direkte samtrafikforbindelser til de 
samtrafikpunkter hos Fullrate og A+ Telecom, der er omfattet af marked 9.  

TDC konstaterer videre, at i det omfang Telia ikke har udvekslet trafik på de 
anførte samtrafikpunkter, er der tale om et teoretisk spørgsmål, som IT- og 
Telestyrelsen ikke kan tage stilling til. Telias aflevering af trafik på andre punkter 
end de nævnte samtrafikpunkter er ikke omfattet af markedsafgørelsen på marked 9 
og ifølge selskabet uden for IT- og Telestyrelsens kompetence.    

TDC har i forbindelse med det af Telia rejste spørgsmål vedrørende hvilke 
samtrafikpriser, der skulle være gældende mellem A+ Telecom og Telia, anført, at 
TDC har tilbudt Telia at indgå en samtrafikaftale baseret på det standardtilbud, som 
selskabet har anmeldt til IT- og Telestyrelsen. TDC har videre oplyst, at Telia har 
valgt ikke at indgå aftale om A+ Telecom på baggrund af standardtilbuddet, idet 
Telia ikke har ønsket at ændre den eksisterende aftale med A+ Telecom.   

TDC har i forbindelse med høring over udkast til afgørelse oplyst, at selskabet har 
opfyldt selskabets forpligtelse vedrørende Fullrate og A+ Telecom ved at tilbyde 
terminering til regulerede priser, forudsat at trafikken bliver afleveret på 
lokalcentralen eller tilsvarende punkt (VoIP).   

TDC har endvidere oplyst, at Dansk Kabel TV (tidligere A+ Telecom) har 
slutbrugere som enten er tilkoblet via PSTN-, ISDN eller VoIP-tilslutninger. For 
Fullrates vedkommende er alle slutbrugere tilkoblet via en VoIP-tilslutning.   

TDC har på et telefonmøde med IT- og Telestyrelsen oplyst, at aftalen, som Telia 
indgik med A+ Telecom inden opkøbet, ikke sondrer mellem transit- eller 
termineringsafgift. Telia har således kunne aflevere trafikken i Glostrup og betale 
den i aftalen anførte samlede pris, som er højere end den regulerede 
termineringspris.    

Aftalen er stadig gældende mellem parterne. Da parterne afventer IT- og 
Telestyrelsens afgørelse, er trafikafregningen foregået uforandret. Der er tale om en  
kommerciel aftale.  

TDC har endvidere oplyst, at A+ Telecom har én lokalcentral, og at denne er 
placeret på Hørskætten. Alle A+ Telecoms PSTN- og ISDN-kunder er tilsluttet den 
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pågældende lokalcentral (A+ Telecom har dog langt overvejende ISDN 30-
kunder). A+ Telecoms slutkunder er ikke blevet flyttet efter opkøbet, men er stadig 
tilkoblet lokalcentralen på Hørskætten. Glostrup er en transportlokalitet.  

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 
Telestyrelsen 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    

Laila Jensen 
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Bilag 1:   

Lovgrundlag  
I medfør af § 76, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet (teleloven) kan IT- og Telestyrelsen behandle sager om 
overholdelse af lovens afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift 
eller på baggrund af en klage. Det fremgår af telelovens § 76, at:  

IT- og Telestyrelsen kan behandle sager om overholdelse af denne 
lovs afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på 
baggrund af en klage.  

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i 
sager om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -
tjenesters, tredjemænds som nævnt i § 56, stk. 5, og § 58, stk. 5, og 
ejere af elektroniske kommunikationsnets overholdelse af 1) § 41, 
stk. 2, § 56, stk. 1 og 2, § 57, stk. 1 og 3, § 58, stk. 1 og 2, § 64, § 
72, stk. 2, § 74, stk. 1 og 3, § 76 a, § 82, stk. 1 og 2, og 2) regler 
udstedt med hjemmel i § 50, § 56, stk. 3 og 4, § 57, stk. 4 og 5, § 58, 
stk. 3 og 4, og § 82, stk. 3.  

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af 
de i stk. 2 nævnte bestemmelser.  

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter denne lov og regler 
fastsat i medfør heraf skal være objektive, transparente, 
forholdsmæssige og ikkediskriminerende.

  

Endvidere fremgår det, af telelovens § 84d, stk. 2, 3. punktum, at:  

Koncerner anses som samlede økonomiske og juridiske enheder, 
medmindre særlige forhold taler imod dette.

  

Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for 
fastnetterminering (marked 9). IT- og Telestyrelsen traf den 18. januar 2006 
afgørelse på markedet i henhold til telelovens § 51.  

TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som udbyder med en stærk 
markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er 
som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 blandt andet 
pålagt nedenstående forpligtelse på engrosmarkedet:  

Forpligtelse om priskontrol

  

[ ]  

IT- og Telestyrelsen vurderer, at LRAIC-prisfastsættelsesmetoden 
som udgangspunkt skal finde anvendelse på samtrafikproduktet 
terminering af trafik.  

Endvidere fremgår det af markedsafgørelsen af 18. januar 2006, at 
engrosmarkedet for fastnetterminering, er defineret ud fra følgende: 
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[ ] afgrænser IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 84 b 
engrosmarkeder for fastnetterminering således, at de omfatter 
terminering i individuelle offentlige telenet (fastnet) af taletelefoni 
og opkaldsbaseret adgang til internettet på op til 128 kbit/s 
foretaget på PSTN eller ISDN - dvs. den terminerende 
opkaldstrafik, som produceres på strækningen fra samtrafikpunktet 
i lokalcentralen tættest på slutbrugeren frem til liniekortet (den 
lokale terminering i centralen/termineringen i lokalcentralen).

   

IT- og Telestyrelsen har ved afgørelse af 18. januar 2008 med virkning den 18. 
september 2008 tilbagerullet reguleringen på engrosmarkedet for 
transporttjenester (marked 10).     


