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SuperTel A/S 
GlobalConnect        

Fremsendes alene via mail 

 

Afgørelse efter telelovens § 65 vedrørende TDC A/S  prissætning af mobilac-
cess til SuperTel A/S  frikaldsnumre  

Indledning 
SuperTel A/S (herefter SuperTel) har ved brev af 14. januar 2011 anmodet IT- og 
Telestyrelsen om at træffe afgørelse efter telelovens § 65 om, hvorvidt TDC A/S

 

(herefter TDC) prissætning af mobilaccess til SuperTels frikaldsnumre er rimelig.  

SuperTel har i den forbindelse anført, at TDC benytter sin dominerende stilling 
på markedet til at fastsætte priserne for mobilaccess til SuperTels frikaldsnumre 
urimeligt og diskriminerende højt.   

Afgørelse 
IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af § 65, stk. 1, nr. 2, i teleloven1 følgende 
afgørelse:  

TDC A/S er berettiget til at afvise SuperTel A/S

 

anmodning om, at TDC 
skal sænke sin pris for mobilaccess til SuperTels frikaldsnumre.  

Begrundelse 
IT- og Telestyrelsen vurderer, at den for sagen omhandlede problemstilling knyt-
ter sig til engrosmarkedet for mobilaccess og -originering (det tidligere marked 
15).  

Dette marked er afgrænset således, at det omfatter den samlede tjeneste, det er at 
formidle afgående trafik fra abonnenten frem til og med nærmeste koblingspunkt. 
Afgrænsningen i forhold til det mellemcentrale net (engrosmarkederne for trans-
porttjenester, marked 10) sker ved første samtrafikpunkt set fra håndsættet, hvor 
der kan ske kobling, og en eventuel anden udbyder kan overtage den videre befor-
dring af opkaldet. Grænsedragningen er i samtrafikpunktet i MSC (Mobile 
Switching Center).  

Markedet omfatter overordnet to mobilaccesstjenester:  

- Abonnenters tilslutning til nettet, dvs. antal slutbrugere knyttet til nettet 
(tilslutninger) og 

                                                     

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 
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- Originering af opkald i Mobile Switching Center (MSC) (destination 
m.v.), herunder transport af opkald til MSC, analyse af opkald samt abon-
nenthåndtering (spærring, mulighed for at foretage bestemte typer af op-
kald m.v.).  

Sagen indbragt af SuperTel vedrører tjenesten transport af opkald til TDC s MSC 
(mobiloriginering). Denne mobilaccesstjeneste gør det muligt for en kunde at fo-
retage et opkald i TDC s mobilnet.  

Omkostningerne forbundet med originering i en mobiloperatørs mobilnet vil ty-
pisk blive dækket ved, at mobilkunden i den pågældende operatørs net betaler for 
at foretage opkaldet. Ved opkald til SuperTels frikaldsnumre betaler mobilkun-
derne i TDC s net imidlertid ikke for at foretage opkald, idet det i sagens natur 
skal være gratis for kunderne at foretage opkald til frikaldsnumrene. I den aktuel-
le sag søger TDC i stedet sine omkostninger for tjenesten mobiloriginering dæk-
ket ved at opkræve en betaling for denne mobilaccesstjeneste fra SuperTel, idet 
SuperTel er rådighedshaver over de omhandlede frikaldsnumre.  

IT- og Telestyrelsen hæfter sig således ved, at sagen indbragt af SuperTel vedrø-
rer den pris, som selskabet i forbindelse med opkald til SuperTels frikaldsnumre 
bliver afkrævet af TDC som kompensation  for, at TDC ikke kan opkræve en 
betaling hos deres opkaldende kunder for at ringe op til disse numre.  

IT- og Telestyrelsen traf den 30. marts 2009 afgørelse over for TDC A/S på en-
grosmarkedet for mobilaccess og -originering (det tidligere marked 15). I afgø-
relsen ophævede styrelsen de forpligtelser, som TDC hidtil var blevet pålagt ved-
rørende mobilaccess og -originering. Forpligtelserne blev ophævet, fordi styrel-
sen ved en markedsanalyse havde konstateret, at der var reel konkurrence på det 
pågældende marked, og der dermed ikke kunne udpeges nogen udbydere med en 
stærk markedsposition, jf. telelovens § 51, stk. 7.  

TDC s prissætning for den omhandlede mobilaccesstjeneste må således bero på 
den aftale, som  i dette tilfælde  SuperTel og TDC vil kunne forhandle sig frem 
til på privatretlige vilkår.  

Allerede fordi SuperTels anmodning om, at TDC skal sænke sin pris for ac-
cesstjenesten mobiloriginering til SuperTels frikaldsnumre, vedrører et vilkår på 
et marked, som ikke er omfattet af en af IT- og Telestyrelsen truffet markedsaf-
gørelse, finder styrelsen, at TDC vil være berettiget til at afvise anmodningen.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at SuperTels anmodning 
vedrørende rimeligheden af TDC s prissætning for accesstjenesten mobilorigine-
ring i det konkrete tilfælde falder uden for TDC s forpligtelser i medfør af telere-
guleringen. Da engrosmarkedet for mobilaccess og -originering er dereguleret, 
henhører området under den almindelige konkurrenceregulering2.  

                                                     

 

2 Den almindelige konkurrenceregulering varetages af Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sen.  
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Under henvisning til, at GlobalConnect på vegne af SuperTel den 14. april 2011 
har oplyst, at selskabet angiveligt vil indbringe nærværende sag for Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen, har IT- og Telestyrelsen valgt ikke at foretage sig yderli-
gere i forhold til en eventuel videresendelse af sagen.  

Baggrund 
I de følgende afsnit vil IT- og Telestyrelsen redegøre for parternes anbringender 
m.v. samt for parternes bemærkninger til styrelsens udkast til afgørelse, som blev 
sendt i høring den 15. marts 2011.  

Parternes anbringender

 

SuperTel indgav som nævnt den 14. januar 2011 en anmodning til IT- og Telesty-
relsen om at træffe afgørelse efter telelovens § 65 vedrørende TDC s prissætning 
af mobilaccess til SuperTels frikaldsnumre.  

SuperTel har til støtte for sin anmodning anført, at TDC, som følge af at være den 
operatør, der har flest abonnenter og derfor bærer mest trafik til frikaldsnumre, 
har en dominerende stilling på markedet for frikaldsnumre.  

SuperTel har i den forbindelse anført, at TDC benytter denne dominerende stil-
ling på markedet til at fastsætte priserne for mobilaccess til SuperTels fri-
kaldsnumre urimeligt og diskriminerende højt. SuperTel anfører videre, at uden-
landske operatører efter selskabets opfattelse kan købe samme frikaldsaccess til 
en væsentligt lavere pris, end den TDC tilbyder til SuperTel på det danske mar-
ked.  

SuperTel har derudover anført, at TDC s omkostning for access til frikaldsnumre 
fra mobile A-abonnenter må antages at være stort set identisk med omkostningen 
for at terminere kald til mobile abonnenter, hvorfor den betydelige prisforskel på 
disse ydelser ikke giver mening.  

SuperTel har i forbindelse med sin anmodning til IT- og Telestyrelsen oplyst, at 
selskabet igennem det seneste kvartal har ført forhandlinger med TDC Wholesale 
om en ændring af de omhandlede priser for mobilaccess, men at disse forhand-
linger ikke har båret frugt. SuperTel har på den baggrund ikke anset en forhand-
lingsløsning som muligt.  

IT- og Telestyrelsen anmodede den 18. januar 2011 TDC om selskabets bemærk-
ninger til SuperTels anmodning.  

Ved e-mail af 24. februar 2011 har TDC afgivet følgende bemærkninger til sa-
gen:  

Det er TDC's opfattelse, at SuperTel' anmodning ikke udgør en rimelig anmod-
ning efter telelovens § 65, allerede fordi anmodningen vedrører en prissætning 
på et marked som ikke for nærværende er omfattet af en af IT- og Telestyrelsen 
truffet markedsafgørelse.

  

For så vidt angår SuperTels påstand om, at TDC har en dominerende position på 
et engrosmarked for opkald til frikaldsnumre, har TDC anført følgende:  
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 at TDC ikke umiddelbart kan tilslutte sig, at der skulle bestå et samlet en 
gros marked for kald til frikaldsnumre eller - i givet fald der skulle bestå et så-
dant marked - at TDC skulle have en stærk markedsposition på et sådant en gros 
marked. Det må bero på en nærmere markedsanalyse, om der kan identificeres et 
sådant samlet en gros marked eller om der analogt til termineringsmarkederne er 
selvstændige en gros markeder for access til frikaldsnumre fra hvert individuelt 
mobilnet.

  

For så vidt angår SuperTels påstand om, at udenlandske operatører kan købe ac-
cess til frikaldsnumre fra TDC til lavere priser end den, TDC tilbyder danske 
operatører, og at TDC udøver diskriminerende adfærd over for SuperTel, oplyser 
TDC:   

at det ikke er korrekt. TDC må antage, at det beror på en misforståelse, som 
formentligt er opstået ved, at højtakstprisen DKK 1,38 er sammenlignet med pri-
ser i aftaler med udenlandske operatører med priser gældende både i høj- og lav-
takstperioden og i øvrigt gældende både for kald fra TDC s mobilnet og kald fra 
andre danske mobilnet. TDC s prissætning i disse aftaler er baseret på, at TDC 
betaler gældende accesspriser for kald fra både TDC s eget mobilnet og fra an-
dre mobilnet. 

 

TDC bemærker hertil, at TDC må afvise, at TDC diskriminerer SuperTel, da 
TDC anvender samme en gros prissætning overfor alle, som anmoder om access 
fra TDC's mobilnet.

  

IT- og Telestyrelsen kontaktede den 8. marts 2011 Hugo Nielsen fra SuperTel 
med henblik på en nærmere afklaring af den omhandlede problemstilling.  

Hugo Nielsen oplyste i den forbindelse, at SuperTel er i besiddelse af nogle fri-
kaldsnumre, og at det for selskabet problematiske scenarie består i, at TDC  der 
jo ikke i dette tilfælde kan opkræve en opkaldsafgift fra de opkaldende kunder  i 
stedet og angiveligt i en form for kompensation herfor opkræver en høj afgift 
for mobilaccessen fra SuperTel. Argumentationen herfor lyder, at SuperTel er rå-
dighedshaver over det pågældende frikaldsnummer og stiller fri originering i 
TDC s mobilnet til rådighed for sine kunder.  

Parternes bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen sendte den 15. marts 2011 et udkast til afgørelse i høring hos 
henholdsvis SuperTel og TDC.  

TDC har oplyst, at selskabet ikke har bemærkninger til IT- og Telestyrelsens af-
gørelsesudkast.  

GlobalConnect har på vegne af SuperTel den 14. april 2011 telefonisk oplyst til 
IT- og Telestyrelsen, at SuperTel nok vil indbringe sagen for Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen, i og med at selskabet ikke anfægter, at der er tale om et dere-
guleret marked.  

Ved brev modtaget i IT- og Telestyrelsen den 19. april 2011 har GlobalConnect 
oplyst, at SuperTel fortsat finder det urimeligt, at mobilaccess til frikaldsnumre 
vurderes så forskelligt. GlobalConnect henviser til, at styrelsen via sine markeds-
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definitioner tager den samme ydelse og opdeler på forskellige markeder, og at 
styrelsen derved tillader, at der forekommer en grov diskriminering med den be-
grundelse, at markedsregimet tillader det. SuperTel minder i den forbindelse sty-
relsen om, at styrelsen kan gennemføre en fornyet markedsundersøgelse og rette 
op på denne diskriminering, idet SuperTel i konsekvens af en manglende regule-
ring ellers vil være nødsaget til at trække sig tilbage fra markedet.   

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   

Charlotte Stausholm                           
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Bilag 1  

Lovgrundlag

  
§ 51. IT- og Telestyrelsen skal pålægge udbydere med en stærk markedsposition, jf. 

§ 84 d, en eller flere forpligtelser som nævnt i stk. 3, jf. dog § 76 a.  

 

Stk. 7. IT- og Telestyrelsen skal ophæve alle forpligtelser pålagt en udbyder i medfør af 
stk. 1, hvis udbyderen ikke længere har en stærk markedsposition på det givne marked, jf. 
§ 84 d.

  

§ 65. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde forelig-
ger 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 be-
rettiget til at afvise. Afvisning kan alene ske med henvisning til,    

2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, som den, an-
modningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang til, eller   

Markedsafgørelse

  

Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for mobilaccess 
og -originering (marked 15). IT- og Telestyrelsen traf den 30. marts 2009 afgø-
relse på markedet over for henholdsvis TDC A/S og Telenor A/S i henhold til te-
lelovens §§ 51 og 84 d.    

Det fremgår af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse, at en analyse af engros-
markedet havde vist, at der er reel konkurrence på markedet, hvorfor der på den 
baggrund ikke blev udpeget nogen udbydere med en stærk markedsposition.  

Da det i medfør af telelovens § 51 alene er udbydere med en stærk markedspositi-
on, der pålægges en eller flere forpligtelser som nævnt i § 51, stk. 3, jf. dog § 76 a, 
er der derfor ingen udbydere på dette marked, som er pålagt særlige forpligtelser.  

Markedsafgørelsen og dermed bortfaldet af de hidtil gældende forpligtelser på en-
grosmarkeder over for henholdsvis TDC A/S og Telenor A/S (i disse udbyderes 
egenskab af udbydere med en stærk markedsposition (SMP)) trådte i kraft den 30. 
september 2009, dog bortfaldt den i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 
om samtrafik m.v. indeholdte SMP-forpligtelse om regnskabsmæssig adskillelse 
samtidig med selve markedsafgørelsen.  

De forpligtelser, der bortfaldt for de tidligere SMP-udbydere, var overordnet set:  

 

Forpligtelsen til at imødekomme alle rimelige anmodninger om samtrafik 

 

Forpligtelsen til at give adgang til samtrafik på objektive, gennemsigtige 
og ikke-diskriminerende vilkår, 

 

Forpligtelsen til at indsende indgåede samtrafikaftaler til IT- og Telesty-
relsen samt 

 

Forpligtelsen til at opfylde en række forpligtelser i tilknytning til de an-
førte hovedforpligtelser.  


