
 

30. september 2014 

 

/seyadi-erst 

/mobljo-erst 

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN  

Dahlerups Pakhus 

Langelinie  Allé 17 

2100 København Ø 

  

Tlf.         35 29 10 00 

Fax        35 46 60 01 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post    erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

TDC A/S 

regulering@tdc.dk  

 

 

Fremsendes alene via e-mail 

 

 

   

Afgørelse om prisen på TDC’s gebyr ”NP SP Håndteringsgebyr”  

Indledning 
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med styrelsens tilsyn med TDC A/S’ 

(herefter TDC) standardtilbud på detailmarkedet for fastnettilslutninger (mar-

ked 1) fundet anledning til at træffe afgørelse om størrelsen af det gebyr, som 

TDC opkræver for at håndtere nummereksport for en gensælger af fastnettil-

slutninger. 

 

Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af § 52 i teleloven1 følgende afgørelse: 

 

• TDC skal ændre den nuværende pris for gebyret ”SP NP Hånd-
teringsgebyr” på 51 kr. til maksimalt 42 kr.   

 

Sagens faktiske omstændigheder 
Erhvervsstyrelsen modtog ved e-mail af 18. februar 2014 TDC’s reviderede 

standardtilbud vedrørende ”Gensalg Fastnet” i henhold til styrelsens afgørelse 

over for TDC på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) jf. styrel-

sens markedsafgørelse af 18. december 2013. 

 

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med styrelsens gennemgang af TDC’s 

standardtilbud blandt andet anmodet TDC om at redegøre nærmere for bag-

grunden for, at selskabet i forbindelse med gensalgsabonnementer opkræver 

65 kr. for en fastnetportering, når prisen i Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. 

marts 2011 om opkrævning af engrospriser for portering af numre er fastsat 

til 35,50 kr.2 

 

TDC har den 9. maj 2014 oplyst, at den pris, der er anført i gensalgsaftalen 

(standardtilbuddet) ikke vedrører forholdet til den operatør, der modtager et 

porteret nummer, men er den betaling, TDC opkræver for at håndtere num-

mereksport for en gensælger. Omkostningerne for håndteringen af nummer-

eksport for gensælgeren (”NP SP Håndteringsgebyr”) havde TDC opgjort til 

60 kr. TDC vedlagde til sine bemærkninger selskabets omkostningsdokumen-

tation for gebyret. 

 

                                                      
1 Jf. bekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 af lov om elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester. 
2 Afgørelse i forbindelse med IT- og Telestyrelsens (nu Erhvervsstyrelsen) tilsyn med 

opkrævning af engrospriser for portering af numre af 17. marts 2011. 
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TDC har efterfølgende den 1. juli 2014 sænket prisen for ”NP SP Håndte-

ringsgebyr” til 51 kr. TDC har samtidig sænket timeprisen til 504 kr. fra tid-

ligere 659 kr.  

 

Af tabellen nedenfor fremgår TDC’s omkostninger pr. 1. juli 2014 for gebyret 

”NP SP Håndteringsgebyr”, som TDC opkræver for at håndtere nummerek-

sport for en gensælger, og ”NP Importgebyr”, som TDC opkræver for en al-

mindelig nummerportering. 

 

Gebyrtype Beskrivelse

Udfør

ende 

aktivit

et

Afdelin

g

Tidsforbrug 

(Wholesale)

Tidsfor

brug 

(Oper

ations)

IT-

transaktioner
Materialer Timepris Omkostning

1) Behandling i 

kundeservice 4 504 kr. 34 kr.

2) Columbus IT-

omkostninger 1 17 kr. 17 kr.

Total

51 kr.

1) Andel 

automatiske 

ordrer 13%*

2) Manuel 

behandling af 

ordre 4,3 504 kr. 32 kr.

3) Automatisk 

behandling af 

ordre

4) Columbus IT-

omkostninger 1 17 kr. 17 kr.

5) Front-end 

(Operatørinterfa

ce) IT-

omkostninger 1 9 kr. 9 kr.

Total

58 kr.

WS WS

Kunde

suppo

rt, 

PKS

WS
Fastnet Portering

 "NP Importgebyr"

* 13 pct. af alle ordrer er automatiske, men er blot sat under posten materiale

Branchesalgshåndtering 

af nummereksport

"NP SP 

Håndteringsgebyr"

 
 

På baggrund af TDC’s bemærkninger og den fremsendte omkostningsdoku-

mentation af 9. maj 2014 anmodede Erhvervsstyrelsen den 14. maj 2014 TDC 

om yderligere oplysninger i forbindelse med den betaling, TDC opkræver for 

at håndtere nummereksport for en gensælger. Erhvervsstyrelsen anmodede 

TDC om at redegøre for, i hvilken grad arbejdsprocesserne for de to gebyrer 

(dvs. den betaling, TDC opkræver for at håndtere nummereksport for en gen-

sælger ”NP SP Håndteringsgebyr” henholdsvis fastnet portering ”NP Import-

gebyr”) var forskellige. 

 

TDC oplyste ved e-mail den 21. maj 2014, at der i forbindelse med gebyret til 

”SP NP Håndteringsgebyr” foretages følgende arbejdsprocesser: 

 

1. En tredjepart har startet nummerportering. 

2. Gensælgeren sender besked til TDC om, hvorvidt gensæl-

geren godkender porteringen eller ej. 

3. TDC igangsætter eller afviser porteringen. 

 

I forhold til TDC’s gebyr ”NP importgebyr” oplyste TDC, at nogle porte-

ringsforløb udtages til manuel behandling når porteringen sker ved fremsen-

delse af fuldmagt og ikke ved brug af kontonummer. Ved dette gebyr foreta-

ges derfor følgende arbejdsprocesser: 
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1. Ved fremsendelse af fuldmagt og ikke ved brug af konto-

nummer foretages en manuel kontrol af fuldmagten. 

2. TDC igangsætter eller afviser via kundeservice porteringen 

i systemet.  

 

Endvidere oplyste TDC, at baggrunden for, at de to funktioner ikke er nået til 

samme tidsopgørelse, skyldes, at arbejdsprocessen for ”NP Importgebyr” 

indbefatter en stillingtagen til fuldmagten, der ikke indgår ved gensalg af 

fastnettilslutninger.   

 

TDC har i sit høringssvar af 18. august 2014 anført, at selskabet mener, at 

styrelsen i høj grad baserer nærværende afgørelse på afgørelse af 17. marts 

2011, som var truffet i medfør af den daværende telelovs § 58, stk. 1.  

 

Samme bestemmelse bør ifølge TDC ikke anvendes i forhold til gebyret for 

nummereksport for gensælgeren ”SP NP Håndteringsgebyr”. Det skyldes 

ifølge TDC, at den daværende telelovs § 58, stk. 1 alene regulerer betalingen 

mellem en udbyder A til en anden udbyder B, når en slutkunde vælger at tage 

sit nummer med sig ved et skifte mellem de to selskaber. TDC har derfor an-

ført, at selskabets gebyr for nummereksport for gensælgeren er reguleret efter 

priskontrolforpligtelsen i markedsafgørelsen. 

 

Videre har TDC anført, at ”uanset at den ydelse, som TDC leverer til en mod-

tagende udbyder i forbindelse med at denne importerer et nummer fra TDC 

havde været samme ydelse som den TDC leverer til en gensælger i forbindel-

se med at gensælgeren eksporterer et nummer til trediepart, så ville det for-

hold at reguleringen er forskellig gøre, at priserne for de to ydelser ville være 

forskellig.”    

 

Begrundelse 
Erhvervsstyrelsen har vurderet det gebyr, som TDC opkræver for at portere 

fastnetnumre for en gensælger af fastnettilslutninger - ”NP SP Håndterings-

gebyr” - i forhold til det gebyr, der opkræves i forbindelse med portering af 

fastnetnumre - ”NP Importgebyr”. Det er styrelsens vurdering, at de ydelser 

og dermed omkostninger, der ligger bag de to gebyrer, i substansen må for-

modes at være ens. 

 

I forbindelse med portering af fastnetnumre, hvor der ikke er tale om eksport 

af nummeret for en gensælger, har Erhvervsstyrelsen i en afgørelse af 17. 

marts 2011 fastsat, at den maksimale engrospris, som TDC kan opkræve for 

portering af fastnetnumre er 35,50 kr.  

 

I afgørelsen fastslog styrelsen, at opgørelsen af omkostninger til aflønning af 

medarbejdere skal tage udgangspunkt i timeprisen hos den medarbejdergrup-

pe, der rent faktisk udfører de relevante opgaver. TDC kunne ikke fremsende 

omkostningsdokumentation for den organisatoriske enhed, som udførte 

nummerporteringerne.  

 

Styrelsen undersøgte også engrospriserne for nummerporteringer i andre sel-

skaber. Disse engrospriser indikerede en betydeligt lavere timepris. Styrelsen 

vurderede på den baggrund, at den oplyste timepris på dengang 600 kr. for 

håndtering af nummerporteringer var for høj set i forhold til karakteren af det 

udførte arbejde. TDC opgør i dag timeprisen til 504 kr. og de samlede om-
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kostningerne for en almindelig nummerportering til 58 kr. (”NP Importge-

byr”), jf. tabellen ovenfor. 

 

I forbindelse med styrelsens gennemgang af TDC’s standardtilbud på detail-

markedet for fastnettilslutninger anmodede styrelsen TDC om at præcisere en 

række forhold bl.a. i relation til prisen på TDC’s ”NP SP Håndteringsgebyr”.  

 

Af TDC’s fremsendte materiale af 9. maj 2014 og efterfølgende af 1. juli 2014 

fremgår det, at der for så vidt angår ydelsen ”NP SP Håndteringsgebyr” er fær-

re arbejdsprocesser forbundet med nummerporteringen for gensælgeren, end 

der er ved en almindelig fastnetportering (’NP Importgebyr”). TDC har den 21. 

maj 2014 oplyst, at forskellen på de to ydelser blandt andet er, at 13 pct.3 af 

porteringsforløbene i forbindelse med en almindelig fastnetportering er auto-

matiserede.  

 

På baggrund af ovennævnte anses substansen i ydelserne at være ens, hvorfor 

der ikke kan være stor forskel på omkostningerne bag de to ydelser, herunder 

i relation til timeprisen.  

 

Erhvervsstyrelsen anerkender, som anført af TDC, at gebyret ”SP NP Håndte-

ringsgebyr” vedrører en gensalgssituation og derfor ikke skal behandles efter 

bestemmelserne i telelovens § 28, stk. 3 (daværende telelovs § 58, stk. 1), da 

bestemmelsen vedrører de direkte omkostninger en afgivende udbyder mak-

simalt kan få dækket i forbindelse med en nummerportering for en modta-

gende udbyder. 

 

Erhvervsstyrelsen har derfor også godtaget, at TDC i selskabets omkost-

ningsdokumentation har medregnet vederlag for it-omkostninger, hvilket ef-

ter telelovens § 28, stk. 3 ikke må medregnes i de direkte omkostninger for-

bundet med nummerporteringer fra udbyder A til en modtagende udbyder B. 

Erhvervsstyrelsen er således enig med TDC i, at gebyret, som nærværende 

sag vedrører, skal behandles efter TDC’s priskontrolforpligtelse i henhold til 

markedsafgørelsen på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) af 

18. december 2013. 

 

Erhvervsstyrelsen har derfor netop i forhold til fastsættelse af gebyret ”NP SP 

Håndteringsgebyr” valgt alene at se på timeprisen, som styrelsen finder, er 

for høj. Dette skyldes, at det er den samme medarbejdergruppe, som udfører 

arbejdsprocesserne for ”NP SP Håndteringsgebyr” og ”NP Importgebyr”. 

TDC’s gebyr ”NP SP Håndteringsgebyr” bør derfor være baseret på den 

samme timepris, som den, der ligger til grund for afgørelsen af 17. marts 

2011. Styrelsen havde i forbindelse med sagen vedrørende størrelsen af ”NP 

Importgebyr” ikke oplysninger om uddannelsesniveauet hos de relevante 

medarbejdere. Der blev derfor taget udgangspunkt i lønniveauet for kontor-

                                                      
3 TDC har den 1. juli 2014 sat antallet af automatiserede ordrer ned fra 30 pct. til 13 

pct. 
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medarbejdere. Dette blev opgjort til 231,69 kr. Den seneste opgørelse af løn-

niveauet for kontormedarbejdere er opgjort til 256,69 kr.4  

 

Derudover blev en andel af fællesomkostningerne dækket ved at tillægge løn-

niveauet en mark-up. Disse fællesomkostninger inkluderer blandt andet cen-

trale stabe, decentrale stabe og administration. Mark-uppen blev fastsat til 

45,2 procent. Således kan lønomkostningerne for medarbejdere, som udfører 

”NP SP håndteringsgebyr” fastsættes til 25 kr. fremfor 34 kr. (løn * mark-up 

* tidsforbrug = 256,69 * 1,452 * (4/60)). Med it-omkostninger på 17 kr. giver 

det en samlet omkostning på 42 kr. 

 

TDC skal derfor ændre den nuværende pris for gebyret ”SP NP Håndterings-

gebyr” på 51 kr. til maksimalt 42 kr. baseret på den lavere lønomkostning. 

 

Det retlige grundlag 
Det fremgår af telelovens § 52, at: 

 

”§ 52. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette afsnit 

og regler udstedt i medfør heraf.” 

 

Det fremgår af forpligtelsen til priskontrol i markedsafgørelsen på detailmarke-

det for fastnettilslutninger (marked 1), at: 

 

”Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der på dette marked skal anvendes hi-

storiske omkostninger som priskontrolmetode. 

 

Opgørelsen af de historiske omkostninger sker med udgangspunkt i SMP-

udbyderens regnskabsmæssigt afholdte omkostninger, det vil sige afskrivninger 

og bogførte værdier for de relevante aktiver. Såfremt der i produktionen af net-

adgangsproduktet indgår andre af SMP-udbyderens engrosprodukter, må de 

bogførte værdier for disse underliggende produkter være lig med den interne 

afregning for disse produkter. Den interne afregning skal ske til markedspriser, 

jf. afsnit 3.8. I tilfælde af at disse produkter er LRAIC-reguleret, skal den inter-

ne afregning således ske til LRAIC-priser.5”  

 

Klagevejledning  
Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotholmsga-

de 12, 1216 København K, tlf.: 33 92 33 50, e-mail: tkn@evm.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 bekendtgørelse 

nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et ge-

                                                      
4 Jf. www.statistikbanken.dk. Tabel SLON21: Løn efter arbejdsfunktion, sektor, af-

lønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter og køn. Følgende parametre er 

anvendt ”FORTJENESTE PR. PRÆSTERET TIME, Lønmodtagergrupper i alt, Fast-

lønnede, Den private sektor, 4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, 2012. 
5 For intern afregning i NGA-områder henvises til markedsafgørelsen på detailmar-

kedet for fastnettilslutninger (marked 1) afsnit 3.5.3.1. 
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byr på kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. 

Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sebastian Yann Dines 

 

 


