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Afgørelse vedrørende TDC's varslede ophør med at udbyde fast ope-
ratørforvalg til selskabets private slutbrugere 
 
 
1. Indledning 
Telenor og Telia klagede den 24. januar 2012 til Erhvervsstyrelsen over, 
at TDC har varslet om ophør med at udbyde fast operatørvalg til TDC’s 
privatabonnenter. Den 27. januar 2012 redegjorde Telenor, Telia og ACN 
på et møde med Erhvervsstyrelsen for de af selskaberne forventede kon-
sekvenser ved det af TDC varslede ophør.  
 
Telenor, Telia og ACN finder, at det af TDC varslede ophør med at ud-
byde fast operatørvalg er i strid med IT- og Telestyrelsens markedsafgø-
relse af 22. december 2010 over for TDC A/S på engrosmarkedet for 
fastnetoriginering (marked 2). 
 
Erhvervsstyrelsen har den 1. februar 2012 modtaget en henvendelse fra 
Siminn.dk og Universal Telecom, der tilslutter sig klagen fra Telenor, Te-
lia og ACN.  
 
Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos sagens parter i perio-
den 8. februar 2012 til 18. februar 2012.   
 
2. Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer hermed i medfør af § 52 i teleloven følgende 
afgørelse: 
  
TDC’s varsel om ophør med at udbyde fast operatørvalg til TDC’s 
privatabonnenter er ikke i strid med IT- og Telestyrelsens markeds-
afgørelse af 22. december 2010 over for TDC på engrosmarkedet for 
fastnetoriginering (marked 2), idet  
• TDC’s forpligtelse til at give selskabets slutbrugere adgang til frit 

operatørvalg, jf. den tidligere telelovs § 35, bortfaldt ved ikraft-
trædelsen af teleloven den 25. maj 2011 og er ikke omfattet af IT- 
og Telestyrelsens markedsafgørelse af 22. december 2010 på de-
tailmarkedet for fastnetabonnementer (marked 1), der trådte i 
kraft den 22. juni 2010, og  

• TDC i IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 22. december 
2010 på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) ikke 
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er pålagt en forpligtelse til at give selskabets fastnetabonnenter 
adgang til at benytte frit operatørvalg. 

 
3. Sagens faktiske omstændigheder 
Telenor, Telia og ACN har anmodet Erhvervsstyrelsen om at tage stilling 
til, hvorvidt TDC’s varsel om ophør med at udbyde fast operatørvalg til 
TDC’s privatkunder er i strid med IT- og Telestyrelsens markedsafgørel-
se af 22. december 2010 over for TDC på engrosmarkedet for fastnetori-
ginering (marked 2). Siminn.dk og Universal Telecom har tilsluttet sig 
klagen fra Telenor, Telia og ACN.  
 
I medfør af den dagældende telelovs § 35 skulle en udbyder, der var ud-
peget som havende stærk markedsposition på markedet for udbud af til-
slutning til offentlige telefonnet på et fast sted, sikre, at udbyderens slut-
brugere havde adgang til at benytte frit operatørvalg. Frit operatørvalg var 
således en slutbrugerrettighed, som slutbrugere har kunnet vælge, når de 
har deres fastnetabonnement hos TDC. Frit operatørvalg består af fast 
operatørvalg1 og operatørforvalg2. Disse tjenester gør det muligt for slut-
brugerne at vælge et andet teleselskab til at formidle (dele af) slutbruge-
rens udgående opkald. 
 
Engrosproduktet frit operatørvalg er en facilitet, som gør det muligt for 
teleselskaber at levere frit operatørvalg til slutbrugere og opsamle op-
kaldstrafikken i nettet. Dermed kan teleselskaber formidle (dele af) slut-
brugernes udgående opkald, når slutbrugerne har et fastnetabonnement 
hos selskabet selv. Desuden er det muligt for teleselskaber at formidle 
(dele af) slutbrugernes udgående opkald, hvis slutbrugerne har et fastne-
tabonnement hos et andet alternativt teleselskab, i det omfang det alterna-
tive teleselskab tillader dette. Engrosproduktet frit operatørvalg gør det 
således muligt for selskaber alene at udbyde trafikminutter uden at kom-
binere dette med et abonnementsforhold. Det er imidlertid betinget af, at 
de alternative selskaber vil formidle opkaldstrafik til selskabet og dermed 
ønsker at konkurrere på den del af markedet, der vedrører opkaldstrafik. 
 
TDC orienterede den 13. januar 2012 selskabets engroskunder om, at 
TDC Privat pr. 1. maj 2012 fjerner muligheden for fast operatørvalg for 
TDC’s privatkunder. Fra den 1. maj 2012 skal privatkunder med fastne-
tabonnement hos TDC selv taste en forvalgskode, hvis de ønsker, at et 
andet selskab end TDC skal levere opkaldet. TDC anfører, at det for ud-
bydere af trafik via fast operatørvalg kan betyde, at disse selskaber efter 
1. maj 2012 ikke længere modtager slutbrugernes trafik. Endelig oplyser 
TDC, at ændringen ikke har betydning for slutkunder i Gensalg fastnet, 
                                                 
1 Ved fast operatørvalg forstås en fast aftale om, at slutbrugeren generelt ønsker at an-

vende et bestemt teleselskab til formidling af alle eller nogle af slutbrugerens udgående 

opkald. 
2 Ved operatørforvalg forstås, at slutbrugeren i forbindelse med den enkelte samtale kan 

vælge et andet teleselskab via anvendelse af kortnummer eller et almindeligt abonne-

mentnummer. 
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idet TDC ikke ændrer opsætningen for fast operatørvalg for disse slut-
kunder. 
 
TDC har den 31. januar 2012 oplyst Erhvervsstyrelsen om, at TDC’s var-
sel vil berøre i alt cirka 28.000 slutbrugere. 
 
Telenor, Telia og ACN finder, at TDC’s varsel af ophør af fast operatør-
valg over for selskabets slutkunder er i strid med IT- og Telestyrelsens 
markedsafgørelse af 22. december 2010 over for TDC på engrosmarkedet 
for fastnetoriginering (marked 2). 
 
Tidligere var TDC i medfør af den dagældende telelovs § 35 direkte for-
pligtet til at give selskabets abonnenter adgang til at benytte frit operatør-
valg, idet den dagældende telelovs § 35 automatisk pålagde en udbyder 
med stærk markedsposition på detailmarkedet for fastnetabonnementer en 
forpligtelse til at sikre, at udbyderens slutbrugere havde adgang til at be-
nytte frit operatørvalg. Idet IT- og Telestyrelsen i markedsafgørelse af 9. 
marts 2006 udpegede TDC som udbyder med en stærk markedsposition 
på detailmarkedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder 
(de tidligere marked 1 og 2), var TDC dermed automatisk forpligtet til at 
sikre, at selskabets slutbrugere havde adgang til at benytte frit operatør-
valg. 
 
Den dagældende telelovs § 35 er ikke videreført i den nye telelov, der 
trådte i kraft den 25. maj 2011. Den 2. juli 2010 sendte Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling et udkast til ny telelov i høring. I det-
te udkast var indholdet af den dagældende telelovs § 35 ikke videreført. 
Dette fremgik tillige af en præsentation på et informationsmøde for bran-
chen om forslag til ny telelov, som blev afholdt den 7. juli 2010.  
 
Lovændringen er i overensstemmelse med de ændringer, der blev foreta-
get i teledirektiverne i 2009. I betragtning 20 til direktiv om ændring af 
direktiv om forsyningspligt og brugerrettigheder mv.3 anføres følgende: 
 
”Der er risiko for, at et fortsat pålæg direkte i fællesskabslovgivningen 
om operatørforvalg og fast operatørvalg vil hæmme den teknologiske ud-
vikling. Sådanne afhjælpende foranstaltninger bør snarere pålægges af 
de nationale tilsynsmyndigheder på baggrund af en analyse af markedet 
gennemført i overensstemmelse med procedurerne i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) og gennem forpligtelserne i artikel 12 i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet).”   
 
                                                 
3 Direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet 

og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af 

privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) mr. 

2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse 

af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. 
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Herefter er det Erhvervsstyrelsen, der ud fra en konkret vurdering af kon-
kurrencesituationen afgør, hvorvidt det vil være nødvendigt og proportio-
nalt, at TDC forpligtes til at tilbyde frit operatørvalg til selskabets abon-
nenter. Det sker i medfør af telelovens § 41 i den konkrete markedsafgø-
relse. 
 
Denne vurdering har IT- og Telestyrelsen foretaget i markedsafgørelsen 
af 22. december 2010 på detailmarkedet for fastnetabonnementer (marked 
1). På baggrund af en analyse af konkurrencesituationen på markedet 
fandt IT- og Telestyrelsen, at der ikke var grundlag for at forpligte TDC 
til fortsat at tilbyde selskabets abonnenter adgang til frit operatørvalg. 
TDC’s forpligtelse til at tilbyde frit operatørvalg faldt således bort ved 
den nye lovs ikrafttræden den 25. maj 2011. Slutbrugerrettigheden til at 
benytte frit operatørvalg, som TDC’s slutbrugere hidtil havde haft i med-
før at telelovens § 35, som bortfaldt med den nye telelov, blev herefter 
ikke videreført i form af en forpligtelse pålagt TDC som udbyder med 
stærk markedsposition, da der ikke i forbindelse med markedsafgørelsen 
fandtes at være konkurrencemæssigt grundlag herfor. 
 
Markedsanalysen og udkastet til markedsafgørelse var forud for afgørel-
sen genstand for sædvanlig høring blandt markedsaktørerne. Af udkastet 
af 8. november 2010 til markedsafgørelse på engrosmarkedet for fastne-
toriginering (marked 2) fremgår bl.a. følgende: 
 
”IT- og Telestyrelsen har vurderet, at det er tilstrækkeligt at pålægge 
forpligtelsen om frit operatørvalg på engrosniveau og altså ikke som en 
slutbrugerrettet forpligtelse på marked 1. Denne vurdering sker ud fra en 
betragtning om, at slutkunderne, såfremt de fratages muligheden for at 
benytte en anden trafikoperatør, har mulighed for at flytte deres abonne-
mentsforhold væk fra TDC under den nuværende detailmarkedssituation.  
 
Det bemærkes, at der i de senest vedtagne direktiver ikke længere lægges 
op til, at frit operatørvalg skal følge automatisk som en slutbrugerrettig-
hed, når der på detailmarkedet for fastnettilslutning konstateres fravær af 
reel konkurrence. Det vil sige, at retten hertil for slutbrugerne bortfalder.  
 
IT- og Telestyrelsen finder således, at en forpligtelse over for TDC til at 
give adgang til engrosprodukter, der understøtter frit operatørvalg, både 
i form af fast operatørvalg og operatørforvalg, er forholdsmæssig og be-
rettiget under hensyn til formålene med lovgivningen. Det bemærkes, at 
der i udkastet til afgørelse på detailmarkedet for fastnetabonnementer til 
privat- og erhvervskunder (marked 1) ikke lægges op til at pålægge en 
slutbrugerrettet forpligtelse om frit operatørvalg. 
  

IT- og Telestyrelsen skal i forbindelse med høringen over nærværende 
afgørelsesudkast anmode branchen om specifikt at komme med be-
mærkninger til styrelsens vurdering af frit operatørvalg som en forplig-
telse, der alene pålægges på dette marked, dvs. på engrosniveau. Bran-
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chen bedes kvalificere svaret.” 

 
Der fremkom i høringen ikke særlige kommentarer til dette forhold. 
 
Ved afgørelsen lagde IT- og Telestyrelsen bl.a. vægt på, at konkurrence-
situationen var af en sådan karakter, at det bør være en konkurrencepara-
meter for udbydere af fastnettelefoni, om de vil tilbyde deres slutbrugere 
muligheden for at anvende frit operatørvalg. Markedsanalysen viste såle-
des, at der er en række teleselskaber på det danske marked, der udbyder 
telefonabonnementer, og danske telefonikunder har således mulighed for 
at vælge at have deres telefonabonnement hos andre teleselskaber end 
TDC.  
 
I markedsafgørelsen af 22. december 2010 på engrosmarkedet for fastnet-
originering (marked 2) pålagde IT- og Telestyrelsen TDC en forpligtelse 
til at give andre teleselskaber adgang til engrosprodukter, der understøtter 
frit operatørvalg, både i form af fast operatørvalg og operatørforvalg. Det 
fremgår således af side 19 i afgørelsen, at: 
 
”Forpligtelsen omfatter tillige, at TDC skal give adgang til etablering af 
frit operatørvalg, som kan danne grundlag for effektuering af en udby-
ders bestilling og iværksættelse af oprettelse, ændring eller afmelding af 
frit operatørvalg for indlandsopkald eller udlandsopkald til udbyderens 
slutbrugere. De forpligtelser, som TDC pålægges i nærværende sammen-
hæng, pålægges for at give adgang til de samtrafikprodukter, der er nød-
vendige for at gennemføre fast operatørvalg4 og operatørforvalg5. I den 
nuværende regulering er frit operatørvalg på fastnetområdet en slutbru-
gerrettighed, der gælder af Telelovens § 35. De forpligtelser, der er på-
lagt på engrosniveau, skal således sikre, at de nødvendige samtrafik-
/engrostjenester, der skal understøtte slutbrugerrettigheden er til stede. I 
nærværende afgørelse opretholdes denne samtrafik-/engrosforpligtelse 
som en forpligtelse på nærværende marked, dvs. på engrosniveau, uden 
at den dog fremover er knyttet til slutbrugerrettigheden til frit operatør-
valg.” [Erhvervsstyrelsens understregning] 
 
Det betyder, at teleselskaber kan tilbyde fast forvalg til egne slutbrugere 
eller til alternative selskaber, som kan levere opkald på basis af det en-
grosprodukt, TDC i medfør af markedsafgørelsen på engrosmarkedet for 
fastnetoriginering (marked 2) er forpligtet til at tilbyde. TDC er dermed 
pålagt frit operatørvalg på gensolgte abonnementer gennem markedsafgø-

                                                 
4 Ved fast operatørvalg forstås en fast aftale om, at slutbrugeren generelt ønsker at an-

vende en bestemt udbyder til formidling af alle eller dele af slutbrugerens udgående op-

kald. 
5 Ved operatørforvalg forstås, at slutbrugeren i forbindelse med den enkelte samtale kan 

vælge en anden udbyder via anvendelse af et kortnummer eller et almindeligt abonnent-

nummer. 
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relsen af 22. december 2012 på engrosmarkedet for fastnetoriginering 
(marked 2). 
 
4. Begrundelse 
Nærværende sag omhandler, hvorvidt TDC’s varslede ophør med at ud-
byde fast operatørvalg til selskabets privatabonnenter er i strid med IT- 
og Telestyrelsens markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for 
fastnetoriginering (marked 2). 
 
Som sagen foreligger oplyst, berører TDC’s varsel privatkunder, som har 
et fastnetabonnement hos TDC. Konsekvensen af TDC’s varsel er såle-
des, at det fra den 1. maj 2012 ikke vil være muligt for privatkunder med 
et fastnetabonnement hos TDC at benytte sig af fast operatørvalg. Når 
muligheden for at benytte fast operatørvalg falder bort, vil teleselskaber, 
som hidtil har indgået aftaler med slutbrugere med et fastnetabonnement 
hos TDC om levering af opkald, ikke længere have mulighed for at levere 
opkald fra disse slutbrugere via fast operatørvalg. Såfremt slutbrugeren 
fortsat ønsker at anvende et andet selskab end TDC til at levere opkald, 
vil slutbrugeren i givet fald enten skulle opsige fastnetabonnementet hos 
TDC og indgå en abonnementsaftale med et andet teleselskab eller benyt-
te en forvalgskode, når slutbrugeren foretager opkald. 
 
Det fremgår af TDC’s varsel, at den varslede ændring ikke har betydnin-
ger for slutbrugere, der har et fastnetabonnement hos et alternativt telesel-
skab på basis af produktet ”gensalg fastnet”, idet TDC ikke ændrer op-
sætningen for fast operatørvalg for disse slutbrugere. Slutbrugere, som 
har fastnetabonnement hos teleselskaber, der baserer slutbrugerabonne-
menter på engroskøbte fastnetabonnementer fra TDC, vil således fortsat 
have mulighed for at benytte fast operatørvalg. Det betyder, at slutbruge-
re, der har et fastnetabonnement hos et andet teleselskab end TDC, ikke 
vil blive berørt af TDC’s varsel, idet det fortsat vil være muligt for alter-
native teleselskaber at levere telefoni til de pågældende slutbrugere.  
 
Det skal bemærkes, at IT- og Telestyrelsen, forinden der blev truffet af-
gørelse over for TDC på detailmarkedet for fastnetabonnementer (marked 
1), vurderede konsekvenserne ved et bortfald af TDC’s forpligtelse til at 
give selskabet slutbrugere mulighed for at benytte frit operatørvalg, som 
selskabet var pålagt ifølge den dagældende telelovs § 35.  
 
Baggrunden for IT- og Telestyrelsens beslutning om ikke at videreføre 
forpligtelsen i markedsafgørelsen var blandt andet, at styrelsen i analysen 
af konkurrencesituationen på detailmarkedet for fastnetabonnementer 
vurderede, at adgangsbarriererne for at etablere sig som udbyder af fast-
netabonnenter var overkommelige, idet alternative teleselskaber har mu-
lighed for at basere detailudbuddet af abonnenter på gensalgsabonnemen-
ter fra TDC.  
 
Det skal bemærkes, at TDC ifølge markedsafgørelsen af 22. december 
2010 på detailmarkedet for fastnetabonnementer (marked 1) fortsat er 
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forpligtet til at give adgang til gensalgsabonnementer. Således kan de al-
ternative teleselskaber tilbyde slutbrugere, som modtager TDC’s varsel 
om ophør af fast operatørvalg, at tegne fastnetabonnementer – baseret på 
TDC’s gensalgsabonnement – hos sig. Herefter vil de alternative telesel-
skaber gennem engrosforpligtelsen om frit operatørvalg på engrosmarke-
det for fastnetoriginering (marked 2) kunne tilbyde frit operatørvalg til 
disse slutbrugere. I det omfang slutbrugerne indgår aftaler med de alter-
native teleselskaber om fastnetabonnement, vil de alternative teleselska-
ber fortsat kunne levere opkaldstrafikken. 
 
IT- og Telestyrelsen vurderede således i markedsafgørelsen på engros-
markedet for fastnetoriginering (marked 2), at etableringen af forpligtel-
sen om frit operatørvalg på engrosniveau var til gavn for konkurrencen på 
markedet.  
 
Forpligtelsen om frit operatørvalg i markedsafgørelsen for engrosmarke-
det for fastnetoriginering er i overensstemmelse med Kommissionens 
Explanatory Note6, hvor det fremgår, at en udbyder kan beslutte sig for at 
gå ind på det kombinerede marked for tilslutning (abonnementer) og op-
kald eller blot gå ind på en del af eller hele opkaldsmarkedet. I Explana-
tory note anbefaler Kommissionen regulering af engrosmarkedet for fast-
netoriginering og engrosmarkedet for fastnetabonnementer7: 
” 
Retail level 

- Access to the public telephone network at a fixed loca-
tion for residential and nonresidential customers. 

Wholesale level 
- Call origination on the telephone network provided at a 

fixed location.” 
 
Telenor og Telias har i deres høringssvar vedrørende udkastet til nærvæ-
rende afgørelse angivet, at ”Retten til frit operatørvalg og operatørfor-
valg går reelt fra at være en slutbrugerrettighed til at være en engrosret-
tighed.” Erhvervsstyrelsen finder dette i overensstemmelse med mar-
kedsafgørelsen på engrosmarkedet for fastnetoriginering af 22. december 
2010, idet frit operatørvalg ikke længere er en slutbrugerrettighed, men 
derimod et engrosprodukt, som TDC skal tilbyde selskabets engroskun-
der. 
 
I forbindelse med fortolkningen af rækkevidden for engrosproduktet, har 
Telia og Telenor henvist til Explanatory Note s. 28, afsnit 2 og 3: 
                                                 
6 Explanatory Note – Accompanying document to the Commission Recommendation on 

Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector sus-

ceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European 

Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic com-

munications networks and services (Second edition) {(C(2007) 5406)}.   
7 Explantory Note afsnittet Wholesale access and call origination s. 25-26 og Conclu-

sion s. 28-29. 
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”Wholesale infrastructure access therefore does not remove the high and 
non-transitory barriers to entering the retail access market at a fixed lo-
cation, nor does it make the market tend towards effective competition.”  
… 
Wholesale regulation including Carrier Selection and Carrier Pre-
Selection obligation significantly reduces barriers to entering these mar-
kets” 
 
Med henvisning til overskriften ”Retail Regulation” i Explanatory Note, 
hvorfra citaterne er hentet, kan Erhvervsstyrelsen konstatere, at Telia og 
Telenor henviser til et afsnit, som vedrører de nu deregulerede detailmar-
keder for henholdsvis indlands- og udlandstrafik for privat og erhvervs-
kunder (marked 3 - 6 i Kommissionens første henstilling om relevante 
markeder fra 2003). Dette tydeliggøres af følgende to sætninger, som ik-
ke fremgår af Telenor og Telias citat fra Explanatory note: 
 
”Wholesale infrastructure access therefore does not remove the high and 
non-transitory barriers to entering the retail access market at a fixed lo-
cation, nor does it make the market tend towards effective competition. 
(…)  
Therefore, even in the presence of wholesale regulation, the retail market 
for access to the public telephone network at a fixed location remains 
susceptible to ex ante regulation. 
 
As regards the retail markets at a fixed location, the conclusion is differ-
ent. Wholesale regulation including Carrier Selection and Carrier Pre-
Selection obligation significantly reduces barriers to entering these mar-
kets” [Erhvervsstyrelsens understregning] 
 
Som det fremgår af Erhvervsstyrelsens fremhævning, er de to citater fra 
Explanatory Note henvendt mod engroskøb af henholdsvis PSTN- og 
ISDN-standardabonnementer (gensalgsabonnementer), som TDC er for-
pligtet til at tilbyde i medfør af markedsafgørelsen på detailmarkedet for 
fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder (marked 1) som en un-
derbygning af dereguleringen af de tidligere detailmarkeder for hen-
holdsvis indlands- og udlandstrafik for privat og erhvervskunder (marked 
3-6 i 1. runde af markedsafgørelser).  
 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at citaterne derimod ikke understøt-
ter Telenors og Telias fortolkning om, at IT- og Telestyrelsens engrosfor-
pligtelse vedrørende frit operatørvalg i markedsafgørelsen på engrosmar-
kedet for fastnetoriginering (marked 2) skal betragtes som en videreførel-
se af slutbrugerrettigheden, som den var pålagt i medfør af den daværen-
de telelov. 
 
Engrosforpligtelsen på engrosmarkedet for fastnetoriginering vedrørende 
frit operatørvalg har til formål at virke mellem SMP-udbyderen og alter-
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native teleselskaber, der ønsker at benytte engrosproduktet til at tilbyde 
tjenester til deres slutbrugere.  
 
Det betyder, at TDC – for at opfylde engrosforpligtelsen om frit opera-
tørvalg – skal give adgang til etablering af frit operatørvalg, som kan 
danne grundlag for effektuering af en udbyders bestilling og iværksættel-
se af oprettelse, ændring eller afmelding af frit operatørvalg for indlands-
opkald eller udlandsopkald til udbyderens slutbrugere. Således er TDC 
forpligtet til at give adgang til frit operatørvalg for alle abonnementer, 
som er oprettet via et engroskøb af PSTN- og ISDN-
standardabonnementer (gensalgsabonnementer).  
 
På baggrund af ovenstående er der således forskel på indholdet og række-
vidden af forpligtelsen til frit operatørvalg, alt efter om frit operatørvalg 
pålægges som en detailforpligtelse eller en engrosforpligtelse. 
 
En detailforpligtelse til frit operatørvalg sikrer, at SMP-udbyderens slut-
brugere har adgang til at benytte frit operatørvalg. Frit operatørvalg vil 
dermed være en slutbrugerrettighed, som slutbrugere vil kunne vælge, 
hvis de har deres fastnetabonnement hos SMP-udbyderen. Idet den da-
gældende telelovs § 35 ikke er videreført, og TDC ikke i IT- og Telesty-
relsens markedsafgørelse af 22. december 2010 på detailmarkedet for 
fastnetabonnementer (marked 1) er pålagt en detailforpligtelse til frit ope-
ratørvalg, findes der ikke i dag en detailforpligtelse til frit operatørvalg i 
Danmark. 
 
Engrosforpligtelsen frit operatørvalg – som TDC er pålagt på engrosmar-
kedet for fastnetoriginering – gør det muligt for selskaber alene at udbyde 
trafikminutter uden at kombinere dette med et abonnementsforhold. Dette 
er dog betinget af, at andre selskaber vil formidle opkaldstrafik til selska-
bet. 
 
I forbindelse med indbringelsen af denne sag for Erhvervsstyrelsen har 
Telia oplyst, at en række af teleselskabernes indberetninger til styrelsens 
halvårsstatistik om anvendelsen af fast operatørvalg – efter Telias vurde-
ring – er enten mangelfulde eller utilstrækkelige, og at antallet af berørte 
slutbrugere derfor formodes at være betydeligt højere, end styrelsen har 
antaget. I forlængelse heraf har Telia og Telenor i forbindelse med hørin-
gen over denne afgørelse anført, at styrelsens vurdering af effekten på 
konkurrencesituationen er ufuldstændig og inkonsekvent. Ifølge Telia og 
Telenor er grundlaget for at fjerne detailforpligtelsen derfor ikke til stede. 
 
For så vidt angår antallet af slutbrugere, som kan blive berørt af, at for-
pligtelsen om frit operatørvalg ikke er videreført, fremgik det af IT- og 
Telestyrelsens halvårsstatistik på det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truf-
fet, at 6 pct. af alle danske fastnetabonnenter8 ved udgangen af 1. halvår 
2010 anvendte frit operatørvalg. Det skal imidlertid bemærkes, at antallet 
                                                 
8 IT- og Telestyrelsens halvårsstatistik for 1. halvår 2010.  
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af berørte slutbrugere ikke er afgørende for Erhvervsstyrelsens vurdering 
af, hvorvidt TDC’s varslede ophør med at udbyde fast operatørvalg til 
selskabets privatkunder er i strid med IT- og Telestyrelsens markedsafgø-
relse af 22. december 2010 over for TDC A/S på engrosmarkedet for 
fastnetoriginering (marked 2). 
 
Erhvervsstyrelsen kan efter telelovens § 37, stk. 2, gennemføre opdate-
ringer af allerede gennemførte markedsundersøgelser, når det efter styrel-
sens vurdering er nødvendigt på baggrund af markedsmæssige eller fakti-
ske forhold. Hvis Erhvervsstyrelsen finder, at ændringer af de markeds-
mæssige forhold tilsiger en revurdering af de pålagte forpligtelser, be-
stemmer Erhvervsstyrelsen, om revurderingen kan gennemføres som en 
opdatering, eller om der skal gennemføres en ny markedsundersøgelse i 
sin helhed. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at Telia ikke konkret har dokumen-
teret eller sandsynliggjort, at teleselskabernes indberetninger til IT- og 
Telestyrelsens halvårsstatistik ikke er korrekte og dermed tegner et mar-
kant forkert billede af de faktiske forhold. Det er endvidere Erhvervssty-
relsens vurdering, at de oplysninger, der er blevet præsenteret for styrel-
sen i forbindelse med behandlingen af denne sag, ikke kan betragtes som 
værende væsentlige ændringer af de markedsmæssige forhold sammen-
holdt med de forhold, som var gældende – og dermed de oplysninger, 
som styrelsen på daværende tidspunkt havde til rådighed – i december 
2010, hvor IT- og Telestyrelsen traf markedsafgørelserne på detailmarke-
det for fastnetabonnementer (marked 1) og engrosmarkedet for fastneto-
riginering (marked 2). Erhvervsstyrelsen finder således, at der ikke er 
fremkommet oplysninger, som har en sådan karakter, at der er grundlag 
for at foretage en opdatering af disse markedsundersøgelser. 
 
Samlet set er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC’s varsel alene 
vedrører slutbrugerrettigheden til frit operatørvalg, som TDC ikke – 
hverken i medfør af markedsafgørelser af 22. december 2010 på detail-
markedet for fastnetabonnementer (marked 1) eller engrosmarkedet for 
fastnetoriginering (marked 2) – er forpligtet til at give adgang til.  
 
TDC’s varsel begrænser efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke TDC’s 
pligt til at give adgang til engrosproduktet frit operatørvalg, som TDC er 
forpligtet til i markedsafgørelsen på engrosmarkedet for fastnetorignering 
(marked 2). TDC er således fortsat forpligtet til at give adgang til etable-
ring af frit operatørvalg på engrosniveau, som kan danne grundlag for at 
teleselskaber kan levere frit operatørvalg til teleselskaberne slutbrugere. 
 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at TDC’s varsel om ophør med at udbyde fast 
operatørvalg til selskabets privatkunder ikke er i strid med IT- og Telesty-
relsens markedsafgørelse af 22. december 2010 over for TDC på engros-
markedet for fastnetoriginering (marked 2). 
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5. Baggrund 
I de følgende afsnit vil Erhvervsstyrelsen redegøre for parternes anbrin-
gender i sagen samt de bemærkninger, parterne har afgivet i forbindelse 
med høringen over udkast til denne afgørelse. 
 
5.1 Parternes anbringender 
 
Telia, Telenor og ACN finder, at TDC’s varsling er i strid med den gæl-
dende markedsafgørelse af 22. december 2010 på engrosmarkedet for 
fastnetoriginering (marked 2), idet det af afgørelsen fremgår, at en for-
pligtelse om frit operatørvalg på engrosmarkedet fastholdes med henblik 
på at sikre, at et selskab kan udbyde trafikminutter uden at skulle kombi-
nere dette med et abonnementsforhold til slutkunden. Selskaberne henvi-
ser i den forbindelse til IT- og Telestyrelsens afgørelse af 22. december 
2010 på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2): 
 

”Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens vurdering, at en forpligtelse, der 
sikrer selskaber mulighed for alene at udbyde trafikminutter, uden at 
skulle kombinere dette med et abonnementsforhold til slutkunder, skal 
være til stede og skal pålægges som en forpligtelse på engrosmarkedet, 
uafhængigt af konkurrencesituationen på detailmarkedet, idet forpligtel-
sen understøtter brugen af produkterne på engrosmarkedet.  
 
Med forpligtelsen til frit operatørforvalg opretholdes forretningsmulig-
heden for selskaber, der har baseret sig på alene at udbyde fastnettrafik, 
f.eks. internationale udbydere af udlandstrafik, hvilket vil være til gavn 
for konkurrencen på markedet. Forpligtelsen om frit operatørvalg er i 
overensstemmelse med Kommissionens Explanatory Note, hvor det frem-
går, at en udbyder kan beslutte sig for at gå ind på det kombinerede mar-
ked for tilslutning (abonnementer) og opkald eller blot gå ind på en del af 
eller hele opkaldsmarkedet. 
……… 

 
IT- og Telestyrelsen finder således, at en forpligtelse over for TDC til at 
give adgang til engrosprodukter, der understøtter frit operatørvalg, både 
i form af fast operatørvalg og operatørforvalg, er forholdsmæssig og be-
rettiget under hensyn til formålene med lovgivningen.” 
                                             
Det er Telias opfattelse, at der med ovenstående fastholdes en forpligtelse 
om frit operatørvalg (indeholdende både fast operatørvalg og operatør-
forvalg) på engrosmarkedet for at sikre, at et selskab kan udbyde trafik-
minutter uden at skulle kombinere dette med et abonnementsforhold til 
slutkunden. Telia finder derfor, at det ikke er i overensstemmelse med af-
gørelsen, at TDC efter 1. maj 2012 kræver, at de alternative teleselskaber 
skal overtage abonnementsforholdet, for at muligheden for fast operatør-
valg kan opretholdes. 
 
Telenor anfører, at IT- og Telestyrelsen i det ovenfor citerede ganske 
klart udtrykker, hvorfor det er nødvendigt at pålægge TDC en forpligtelse 
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til at give adgang til fast operatørvalg. Telenor finder det derfor uforståe-
ligt, hvordan en fortolkning af afgørelsen kan føre til, at TDC skulle være 
berettiget til at disponere på en sådan måde, som TDC med varslingen af 
ophør med fast operatørvalg lægger op til. 
 
Ifølge Telenor bliver TDC på engrosmarkedet for fastnetoriginering 
(marked 2) pålagt en engrosforpligtelse om fast operatørvalg, hvortil der 
ikke længere knytter sig en slutbrugerrettighed, således at retten til fast 
operatørvalg går fra at være en slutbrugerrettighed til at være en engros-
kunderettighed.  
 
Telenor henviser desuden til følgende på side 21 i IT- og Telestyrelsens 
markedsafgørelse af 22. december 2010 på engrosmarkedet for fastneto-
riginering (marked 2): 
 
”IT- og Telestyrelsen har vurderet, at det er tilstrækkeligt at pålægge 
forpligtelsen om frit operatørvalg på engrosniveau og altså ikke som en 
slutbrugerrettet forpligtelse på marked 1. Denne vurdering sker ud fra en 
betragtning om, at trafikslutkunderne, såfremt de fratages muligheden for 
at benytte en anden trafikoperatør, har mulighed for at flytte deres abon-
nementsforhold væk fra TDC under den nuværende detailmarkedssituati-
on.” [Erhvervsstyrelsens understregning] 
 
Telenor anser betydningen af ovenstående afsnit for modstridende i for-
hold til de begrundelser, der i øvrigt gives af IT- og Telestyrelsen for at 
bevare adgang til fast operatørvalg. Det må imidlertid, efter Telenors op-
fattelse, være en helt naturlig følge af den engrosforpligtelse, som TDC 
pålægges om at give adgang til fast operatørvalg, at engroskunderne na-
turligvis har adgang til at tilbyde fast operatørvalg til TDC’s abonnenter, 
som udgør 77 pct. af samtlige fastnetabonnenter i Danmark.  
 
Efter Telenors opfattelse burde det have været beskrevet betydeligt klare-
re i markedsafgørelsen, at TDC ikke er forpligtet til at udbyde fast opera-
tørvalg til selskabets slutbrugere, såfremt dette har været IT- og Telesty-
relsens intention med markedsafgørelsen, ligesom styrelsen burde have 
analyseret konsekvenserne bedre. Telenor finder det vanskeligt at se, 
hvorledes IT- og Telestyrelsen på den ene side kan omtale fast operatør-
valg som en nødvendighed med hensyn til konkurrencen, hvis der samti-
digt lægges op til, at TDC selv kan bestemme om, og i givet fald hvor 
længe, selskabet ønsker at være pålagt den pågældende engrosforpligtel-
se. Desuden peger Telenor på, at de opsummerende afsnit i markedsafgø-
relserne ikke giver grundlag for andet end en vurdering af, at forpligtel-
sen til fast operatørvalg vil fortsætte upåvirket af, at forpligtelsen skifter 
fra at være over for slutbrugeren til at være over for engroskunden. 
 
Efter Telenors opfattelse lægger IT- og Telestyrelsen i markedsafgørelsen 
over for TDC på detailmarkedet for fastnetabonnementer (marked 1) ikke 
op til, at TDC skal kunne afgøre, hvorvidt selskabet er forpligtet til at til-
byde fast operatørvalg. Tværtimod beskrives forpligtelsen som en slags 
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minimumsforpligtelse, der vil blive suppleret af andre forpligtelser, hvis 
styrelsen måtte vurdere, at forpligtelserne i reglerne om frit operatørvalg 
og samtrafik ikke anses for værende tilstrækkelige.  
 
Telenor finder dermed ikke noget belæg for, at TDC’s disposition skulle 
være berettiget i medfør af afgørelserne af 22. december 2010 på detail-
markedet for fastnetabonnementer (marked 1) hhv. engrosmarkedet for 
fastnetoriginering (marked 2). Efter Telenors opfattelse undergraver 
TDC’s disposition det overordnede formål, som afgørelserne tjener – at 
sikre grundlag for konkurrence til gavn for i sidste ende forbrugerne. 
 
Telenor har stillet TDC en række afklarende spørgsmål som opfølgning 
på TDC’s varslede ophør af fast operatørvalg. Eftersom Telenor ikke an-
ser TDC for berettiget til at ophøre med at tilbyde selskabets slutbrugere 
frit, finder Telenor det stærkt problematisk, at TDC vil varsle slutkunder-
ne, forinden der er skabt den fornødne klarhed om lovgrundlaget i relati-
on til den pågældende disposition fra TDC’s side.  
 
Telenor har opgjort, hvor mange af selskabets kunder, der rammes af 
TDC’s opsigelse. Opgørelsen viser, at Telenor i dag har ca. 16.000 kun-
der, der gør brug af muligheden for fast operatørvalg kombineret med et 
fastnetabonnement hos TDC. Disse 16.000 kunder genererer ifølge Tele-
nor en omsætning på ca. 18-20 mio. kr. Telenor henviser til den seneste 
telestatistik, hvoraf det efter Telenors opfattelse kan konstateres, at andre 
teleselskaber sandsynligvis rammes ekstra hårdt, idet slutkundernes mu-
lighed for fast operatørvalg for nogle selskaber har betydeligt større øko-
nomisk betydning sammenholdt med den samlede forretning. At TDC i 
forbindelse med varslingen oplyser, at slutkunder med fast operatørvalg 
fremover kan gøre brug af en forvalgskode, anser Telenor for uden be-
tydning, idet det næppe vil ”redde” omsætningen for hverken Telenor el-
ler andre aftagere i samme situation. Hvis TDC fører dispositionen ud i 
livet, vil der efter Telenors opfattelse være tale om en helt urimelig be-
gunstigelse af TDC, idet samtlige kunders trafik med ét overgår til TDC, 
ligesom det retslige grundlag for dispositionen synes ganske uklar. 
 
Telia har set nærmere på data i seneste halvårsstatistik vedrørende fast 
operatorvalg med henblik på at få afdækket det forventede antal berørte 
slutkunder. Efter Telias umiddelbare vurdering er kundeoplysningerne for 
en række operatører enten manglende eller utilstrækkelige. Telia har der-
for en formodning om, at antallet af berørte slutkunder vil kunne være be-
tydeligt højere, end styrelsen har vurderet. 
 
Telia anfører, at de efter selskabets opfattelse uundgåelige konkurrence-
forvridende effekter af det bebudede ophør med at give adgang til fast 
operatørvalg bør bevirke, at Erhvervsstyrelsen sikrer, at varslingen ikke 
finder sted, før der er fuld klarhed over, hvorvidt TDC er berettiget til at 
ophøre med at udbyde fast operatørvalg til selskabets kunder.  
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5.2 Parternes høringssvar 
 
Telia, Telenor, ACN samt TeleNordic har afgivet høringssvar i forbindel-
se med høringen af Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse af 8. februar 
2012. ACN og TeleNordic har i sine høringssvar anført, at selskaberne 
tilslutter sig det høringssvar, som Telia og Telenor har indgivet. Derud-
over har TDC oplyst, at selskabet ikke har bemærkninger til Erhvervssty-
relsens udkast til afgørelse. Nedenfor er partnernes høringssvar opsum-
meret. 
 
Overordnet set vedrører de indkomne høringssvar tre emner: 

1. Rækkevidden af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 22. 
december 2010 på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 
2)  

2. Bortfaldet af detailforpligtelsen til at tilbyde frit operatørvalg 
3. Konsekvensen af bortfaldet af detailforpligtelsen til at tilbyde fri 

operatørvalg 
 
Ad 1. Rækkevidden af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 22. de-
cember 2010 på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) 
 
Telia og Telenor er uenige i styrelsens konklusion om, at TDC’s varslede 
ophør med at udbyde fast operatørvalg til selskabets privat-abonnenter pr. 
1. maj 2012 ikke er i strid med den gældende regulering. Telia og Telenor 
er således (stadig) af den opfattelse, at TDC’s fjernelse af fast operatør-
valg for selskabets privatkunder ikke er i overensstemmelse med marked 
2-afgørelsen fra december 2010. Som følge af marked 2-afgørelsen eksi-
sterer der således ifølge Telia og Telenor en engrosrettighed om frit ope-
ratørvalg for de alternative operatører, som giver disse selskaber ret til at 
tilbyde fast operatørvalg og operatørforvalg til TDC’s slutkunder. Denne 
ret gælder ifølge selskaberne, uanset om TDC måtte ønske at give deres 
abonnementer mulighed for frit operatørvalg eller ej.  
 
Samlet fører dette efter Telia og Telenors opfattelse til, at TDC ikke er 
berettiget til at ophøre med at udbyde fast operatørvalg til selskabets kun-
der. Disse synspunkter vil blive uddybet nærmere nedenfor. 
 
Telia og Telenor henviser til side 2 i Erhvervsstyrelsens udkast til afgø-
relse, hvor Erhvervsstyrelsen anfører, at ”Engrosproduktet frit operatør-
valg er en facilitet, som gør det muligt for teleselskaber at levere frit ope-
ratørvalg til slutbrugere og opsamle trafikken i nettet. Dermed kan tele-
selskaber levere opkald/trafik til slutbrugere, der har et fastnetabonne-
ment hos et alternativt selskab, i det omfang dette teleselskab tillader det-
te. Det er imidlertid betinget af, at de alternative selskaber vil levere op-
kaldstrafik til selskabet og dermed ønsker at konkurrere på den del af 
markedet, der vedrører opkaldstrafik.” [Telia og Telenors understreg-
ning]. 
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Kravet om, at slutbrugerne enten skal have et abonnement hos det pågæl-
dende selskab eller, at frit operatørvalg kræver en forudgående accept fra 
TDC’s side, er ifølge Telia og Telenor ikke i overensstemmelse med 
marked 2-afgørelsen, hvor det på side 19 anføres, at TDC skal: ”Sikre, at 
opfyldelsen af adgangsforpligtelsen sker redeligt, rimeligt og rettidigt. 
TDC må således navnlig ikke i administrationen af adgangsforpligtelsen 
indføre procedurer, kriterier, krav, definitioner eller andre tiltag, der er 
egnet til at forsinke, begrænse eller udelukke opfyldelsen af adgangsfor-
pligtelsen med mindre dette er sagligt begrundet i beskyttelsesværdige 
hensyn”. 
 
I afsnit 7.5.3, side 19 i markedsafgørelse på engrosmarkedet for fastneto-
riginering af 22. december 2010 anføres det endvidere, at ”Forpligtelsen 
omfatter tillige, at TDC skal give adgang til etablering af frit operatør-
valg, som kan danne grundlag for effektuering af en udbyders bestilling 
og iværksættelse af oprettelse, ændring eller afmelding af frit operatør-
valg for indlandsopkald og udlandsopkald til operatørens slutbrugere. De 
forpligtelser, som TDC pålægges i nærværende sammenhæng, pålægges 
for at give adgang til de samtrafikprodukter, der er nødvendige for at 
gennemføre fast operatørvalg og operatørforvalg.” [Telia og Telenors 
understregning]. 
 
På side 21 i samme markedsafgørelse anføres det endvidere, at: ”Det er 
imidlertid IT- og Telestyrelsens vurdering, at en forpligtelse, der sikrer 
selskaber muligheden for alene at udbyde trafikminutter uden at skulle 
kombinere dette med et abonnementsforhold til slutkunder, skal være til 
stede og skal pålægges som en forpligtelse på engrosmarkedet, uafhæn-
gigt af konkurrencesituationen på detailmarkedet, idet forpligtelsen un-
derstøtter brugen af produkterne på engrosmarkedet. Med forpligtelsen 
til frit operatørvalg opretholdes forretningsmuligheden for selskaber, der 
har baseret sig på alene at udbyde fastnettrafik, f.eks. internationale ud-
bydere af udlandstrafik, hvilket vil være til gavn for konkurrencen på 
markedet.” [Telia og Telenors understregning]. 
 
Telia og Telenor efterlyser Erhvervsstyrelsens stillingtagen til, hvordan 
man skal forstå indholdet af det ovenfor understregede element i styrel-
sens afgørelse, hvor styrelsen fremhæver, at der skal sikres selskaberne 
”mulighed for alene at udbyde trafikminutter, uden at skulle kombinere 
dette med et abonnementsforhold til slutkunder.” Telia og Telenor har 
vanskeligt ved at se, hvad indholdet af denne del af forpligtelsen reelt er, 
hvis det ikke netop er den mulighed for frit operatørvalg, som Erhvervs-
styrelsen lægger op til, at TDC kan ophæve den 1. maj 2012. Efter Telia 
og Telenors opfattelse fremgår det fuldstændigt klart af ordlyden i mar-
kedsafgørelsen, at engrosforpligtelsen om frit operatørvalg skal sikre, at 
et selskab kan udbyde trafikminutter uden at skulle kombinere dette med 
et eget abonnementsforhold til slutkunden.  
 
Det er endvidere efter selskabernes opfattelse i klar modstrid med mar-
kedsafgørelsens egen ordlyd på side 19 om, at TDC ikke må indføre 
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”procedurer, kriterier, definitioner eller andre tiltag, der er egnet til at 
forsinke, begrænse eller udelukke opfyldelsen af adgangsforpligtelsen 
medmindre dette er sagligt begrundet i beskyttelsesværdige hensyn.” Te-
lia og Telenor bemærker, at TDC’s ønske om at afskære konkurrencen på 
opkald ikke er et beskyttelsesværdigt hensyn. 
 
Derudover fremhæver Telia og Telenor, at det fremgår af side 19 i mar-
kedsafgørelsen på engrosmarked for fastnetoriginering af 22. december 
2010, at ”I den nugældende regulering er frit operatørvalg på fastnetom-
rådet en slutbrugerrettighed, der følger af telelovens § 35. De forpligtel-
ser, der er pålagt på engrosniveau, skal således sikre, at de nødvendige 
samtrafik-/engrostjenester, der skal understøtte slutbrugerrettigheden er 
til stede. I nærværende afgørelse opretholdes denne samtrafik-
/engrosforpligtelse som en forpligtelse på nærværende marked, dvs. på 
engrosniveau, uden at den dog fremover er knyttet til frit operatørvalg, jf. 
nedenfor.” 
 
Telia og Telenor finder, at ovennævnte afsnit skal tolkes således, at TDC 
dermed er pålagt en engrosforpligtelse om frit operatørvalg, hvortil der 
ikke længere knytter sig en slutbrugerrettighed, uanset om frit operatør-
valg er en slutbrugerrettighed eller ej. Retten til frit operatørvalg går iføl-
ge selskaberne dermed reelt fra at være en slutbrugerrettighed til at være 
en engroskunderettighed. Ifølge Telia og Telenor er baggrunden for at på-
lægge engrosforpligtelsen netop, at TDC på engrosmarkedet har en stærk 
markedsposition. Denne forståelse er ifølge Telia og Telenor i overens-
stemmelse med Kommissionens Explanatory Note, jf. ovenfor. 
 
Efter Telia og Telenors opfattelse giver udsagnene fra Kommissionens 
Explanatory Note ikke nogen mening, hvis adgangen til fast operatorvalg 
var noget, den dominerende operator selv kunne bestemme, om der skulle 
være adgang til for dennes egne slutbrugere.  
 
Det er yderligere Telia og Telenors opfattelse, at Erhvervsstyrelsens for-
tolkning af forpligtelsen derhen, at forpligtelsen om fast operatørvalg ale-
ne er gældende for TDC i forhold til slutbrugere i det omfang, TDC selv 
vælger at acceptere forpligtelsen, gør forpligtelsen værdiløs som konkur-
rencefremmende tiltag. Endvidere finder Telia og Telenor, at Erhvervs-
styrelsens fortolkning skaber en unødig usikkerhed og uigennemsigtighed 
i forhold til, hvor meget af en pålagt engrosforpligtelse der reelt består 
uafhængigt at TDC’s kommercielle overvejelser om at medvirke frivilligt 
til at opretholde styrelsens pålagte forpligtelser. Erhvervsstyrelsens ar-
gumentation må ifølge selskaberne samtidigt naturligt føre til, at der til-
svarende ikke gælder en forpligtelse til operatørforvalg for TDC. Det be-
tyder, at det også er op til TDC’s egen beslutning, om man vil tillade ope-
ratørforvalg i henhold til egne detailkunder. Dermed skabes der ifølge Te-
lia og Telenor en helt ny konkurrencesituation, der medfører, at TDC 
fuldstændig vil kunne afskærme markedet mod konkurrence.  
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Endvidere er det ikke klart for Telia og Telenor, hvorfor Erhvervsstyrel-
sens fortolkning af markedsafgørelserne på hhv. detailmarkedet for fast-
netabonnementer (marked 1) og engrosmarkedet for fastnetoriginering 
(marked 2) af 22. december 2010 ikke også vil have som konsekvens, at 
TDC vil kunne ophæve frit operatørvalg i forhold til gensolgte abonne-
menter. Telia og Telenor spørger i denne sammenhæng hvorvidt TDC er 
pålagt frit operatørvalg på gensolgte abonnementer via detailmarkedet for 
fastnetabonnementer, eller om forpligtelsen fremgår andetsteds. 
 
Endelig anfører Telia og Telenor, at Erhvervsstyrelsen ikke på den ene 
side i markedsafgørelsen kan fremhæve, hvilke væsentlige konkurrence-
fremmende effekter frit operatørvalg har på det pågældende marked, sam-
tidig med at der – ud fra Erhvervsstyrelsens fortolkning af markedsafgø-
relsen på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) – åbnes op 
for, at det skal være op til TDC selv at vurdere, hvorvidt selskabet frivil-
ligt ønsker at medvirke til at opretholde selvsamme konkurrencefrem-
mende foranstaltning. 
 
Ad 2. Bortfaldet af detailforpligtelsen til at tilbyde frit operatørvalg 
 
Telia og Telenor er uenige i Erhvervsstyrelsens vurdering af, at detailfor-
pligtelsen om frit operatørvalg skulle være bortfaldet på marked 1.  
 
I forlængelse heraf har Telia og Telenor noteret sig, at den seneste mar-
kedsafgørelse for detailmarkedet for fastnetabonnementer (marked 1) af 
22. december 2010 ikke baserer sig på, at forpligtelse for TDC til at give 
frit operatørvalg er bortfaldet, idet dette først skete efterfølgende med 
fjernelsen af telelovens § 35. Der sker imidlertid ikke i denne forbindelse 
en opdatering af markedsafgørelsen på baggrund af den nye konkurren-
cemæssige situation, ligesom der ikke blev foretaget høring af branchens 
aktører, hvor situationen og dens konsekvenser var nøje belyst.  
 
I den forbindelse bemærker Telia og Telenor, at der intetsteds eksplicit i 
markedsafgørelsen på marked 2 blev tilkendegivet, at den baserede sig på 
et bortfald af forpligtelsen til frit operatørvalg på marked 1. Tværtimod 
henvises der eksplicit til den på daværende tidspunkt eksisterende forplig-
telse om frit operatørvalg. Heller ikke i markedsafgørelsen på marked 1 
bliver det omtalt, at frit operatørvalg er bortfaldet eller bortfalder. Telia 
og Telenor finder således, at markedsafgørelserne giver det klare indtryk, 
at frit operatørvalg er et grundvilkår. 
 
Ad 3. Konsekvensen af bortfaldet af detailforpligtelsen til at tilbyde fri 
operatørvalg 
 
Telia og Telenor anfører, at såfremt Erhvervsstyrelsen fastholder, at en 
forpligtelse om fast operatørvalg kræver en særskilt forpligtelse på de-
tailmarkedet over for TDC, finder Telia og Telenor, at den vurdering af 
effekten på konkurrencen (ved bortfald af en sådan forpligtelse på detail-
niveau), som styrelsen har foretaget, er ufuldstændig og inkonsekvent i 
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forhold til konkurrencebedømmelsen samt direkte misvisende i sin vurde-
ring af konsekvenserne, hvorfor grundlaget for en fjernelse af detailpris-
forpligtelsen ikke har været til stede. Endvidere har Erhvervsstyrelsens 
anvendelse af reglerne betydelige konsekvenser for forbrugere, som har 
udsigt til lavere kvalitet og serviceniveau samt højere priser. Telia og Te-
lenor redegør endvidere for en række forhold, som IT- og Telestyrelsen – 
efter Telia og Telenors vurdering – burde have analyseret nærmere, inden 
styrelsen traf markedsafgørelserne på hhv. detailmarkedet for fastneta-
bonnementer og engrosmarkedet for fastnetoriginering. 
 
ACN finder, at TDC’s beslutning om at ophøre med at udbyde fast opera-
tørvalg til TDC’s privatabonnenter vil udgøre en betydelig forringelse af 
konkurrencen på markedet og dermed også en forringelse af forbrugernes 
vilkår. ACN redegør i sit høringssvar nærmere for konsekvenserne af den 
af TDC varslede ændring.  
 
6. Klagevejledning 
Erhvervsstyrelsens 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 Er-
hvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen.  
 
Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgø-
relse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal be-
tales et gebyr på kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Tele-
klagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Tina Aaen Jensen 
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Bilag 1: Lovgrundlag m.v. 
 
I IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 22. december 2010 på engrosmar-
kedet for fastnetoriginering (marked 2) er TDC i medfør af den tidligere tele-
lovs § 51 a, jf. § 51, stk. 3, nr. 5, bl.a. pålagt en forpligtelse til at give adgang 
til opsamling af fastnetorigineret trafik. 
 
Af markedsafgørelsen på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) 
fremgår bl.a.: 
 
”Forpligtelsen til at give adgang til origineret trafik indebærer, at TDC 
skal imødekomme alle rimelige anmodninger fra andre udbydere af of-
fentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester om adgang til at 
opsamle PSTN- eller ISDN-origineret trafik fra abonnenten frem til og 
med det tilknyttede samtrafikpunkt i lokalcentralen, dvs. inklusiv den lo-
kale originering i centralen, herunder koblingen af trafikken i samtrafik-
punktet.  
 
Forpligtelsen omfatter tillige, at TDC skal give adgang til etablering af 
frit operatørvalg, som kan danne grundlag for effektuering af en udby-
ders bestilling og iværksættelse af oprettelse, ændring eller afmelding af 
frit operatørvalg for indlandsopkald eller udlandsopkald til udbyderens 
slutbrugere. De forpligtelser, som TDC pålægges i nærværende sammen-
hæng, pålægges for at give adgang til de samtrafikprodukter, der er nød-
vendige for at gennemføre fast operatørvalg9 og operatørforvalg10. I den 
nugældende regulering er frit operatørvalg på fastnetområdet en slutbru-
gerrettighed, der følger af telelovens § 35. De forpligtelser, der er pålagt 
på engrosniveau, skal således sikre, at de nødvendige samtrafik-
/engrostjenester, der skal understøtte slutbrugerrettigheden er til stede. I 
nærværende afgørelse opretholdes denne samtrafik-/engrosforpligtelse 
som en forpligtelse på nærværende marked, dvs. på engrosniveau, uden 
at den dog fremover er knyttet til slutbrugerrettigheden til frit operatør-
valg, jf. nedenfor.” 
 
Af afgørelsens begrundelse for at forpligte TDC til at give adgang til 
fastnetorignering fremgår bl.a. følgende:  
 
”Forpligtelsen om, at TDC skal give adgang til frit operatørvalg pålæg-
ges blandt andet for at sikre at selskaber, der ønsker at basere en forret-
ning på at udbyde taletrafik på detailmarkedet, har mulighed herfor.  
 

                                                 
9 Ved fast operatørvalg forstås en fast aftale om, at slutbrugeren generelt ønsker at an-

vende en bestemt udbyder til formidling af alle eller dele af slutbrugerens udgående op-

kald. 
10 Ved operatørforvalg forstås, at slutbrugeren i forbindelse med den enkelte samtale kan 

vælge en anden udbyder via anvendelse af et kortnummer eller et almindeligt abonnent-

nummer. 
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Adgangen til frit operatørforvalg er i den nuværende lovgivning11 en slut-
brugerrettighed, der gælder, såfremt et selskab er udpeget som udbyder 
med stærk markedsposition på markedet for udbud af tilslutning til offent-
lige telefonnet på et fast sted. Frit operatørvalg kan ske enten via fast 
operatørvalg eller operatørforvalg og har historisk været en forpligtelse, 
der har fulgt direkte af lovgivningen for at sikre slutkunderne et valg mel-
lem teleudbydere til at forestå videreformidling af trafikken på et tidligt 
stadie med lav grad af konkurrence.  
 
Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens vurdering, at en forpligtelse, der 
sikrer selskaber mulighed for alene at udbyde trafikminutter, uden at 
skulle kombinere dette med et abonnementsforhold til slutkunder, skal 
være til stede og skal pålægges som en forpligtelse på engrosmarkedet, 
uafhængigt af konkurrencesituationen på detailmarkedet, idet forpligtel-
sen understøtter brugen af produkterne på engrosmarkedet.  
 
Med forpligtelsen til frit operatørforvalg opretholdes forretningsmulig-
heden for selskaber, der har baseret sig på alene at udbyde fastnettrafik, 
f.eks. internationale udbydere af udlandstrafik, hvilket vil være til gavn 
for konkurrencen på markedet. 
 
Forpligtelsen om frit operatørvalg er i overensstemmelse med Kommissi-
onens Explanatory Note, hvor det fremgår, at en udbyder kan beslutte sig 
for at gå ind på det kombinerede marked for tilslutning (abonnementer) 
og opkald eller blot gå ind på en del af eller hele opkaldsmarkedet. 
 
IT- og Telestyrelsen har vurderet, at det er tilstrækkeligt at pålægge for-
pligtelsen om frit operatørvalg på engrosniveau og altså ikke som en 
slutbrugerrettet forpligtelse på marked 1. Denne vurdering sker ud fra en 
betragtning om, at slutkunderne, såfremt de fratages muligheden for at 
benytte en anden trafikoperatør, har mulighed for at flytte deres abonne-
mentsforhold væk fra TDC under den nuværende detailmarkedssituation.  
 
Det bemærkes, at der i de senest vedtagne direktiver ikke længere lægges 
op til, at frit operatørvalg skal følge automatisk som en slutbrugerrettig-
hed, når der på detailmarkedet for fastnettilslutning konstateres fravær af 
reel konkurrence. Det vil sige, at retten hertil for slutbrugerne bortfalder. 
 
IT- og Telestyrelsen finder således, at en forpligtelse over for TDC til at 
give adgang til engrosprodukter, der understøtter frit operatørvalg, både 
i form af fast operatørvalg og operatørforvalg, er forholdsmæssig og be-
rettiget under hensyn til formålene med lovgivningen.”  

                                                 
11 Jf. den tidligere telelovs § 35.  


