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I. SAGSFORLØB 

Den 5. november 2013 registrerede Kommissionen en anmeldelse1 fra Erhvervsstyrelsen 
vedrørende engrosmarkedet for taleopkaldsacces i det offentlige telefonnet på et fast sted 
i Danmark2. 

Den nationale høring3 fandt sted i perioden fra den 3. juni til den 1. juli 2013. 

Den 18. november 2013 sendte Kommissionen en anmodning om oplysninger4 til 
Erhvervsstyrelsen, som den fik svar på den 21. november 2013. 

I henhold til artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet kan de nationale tilsynsmyndigheder, 
Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) og Kommissionen fremsætte bemærkninger om det anmeldte 
udkast til foranstaltninger til den pågældende nationale tilsynsmyndighed. 

                                                 
 

1  I henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 
af 24.4.2002, s. 33, ændret ved direktiv 2009/140/EF (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37) og forordning 
(EF) nr. 544/2009 (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 12)). 

2  Svarende til marked nr. 2 i Kommissionens henstilling 2007/879/EF af 17. december 2007 om 
relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er 
underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 
(EUT L 344 af 28.12.2007, s. 65). 

3  I henhold til rammedirektivets artikel 6. 
4  I henhold til rammedirektivets artikel 5, stk. 2. 
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II. INDHOLDET AF UDKASTET TIL FORANSTALTNINGER 

II.1. Sagsforløb 
Kommissionen fik anmeldelse om og har vurderet den anden markedsanalyse af 
engrosmarkedet for acces i telefonnet på et fast sted under sagsnummer DK/2010/11495. 
Erhvervsstyrelsen, dengang IT- og Telestyrelsen, afgrænsede markedet for acces på en 
teknologineutral måde, så dette omfattede accestrafik og viderestilling af trafik fra de 
kaldende slutbrugere og frem til det førstkommende tilknyttede samtrafikpunkt i 
lokalcentralen på platformene PSTN, ISDN og managed VoIP. 

IT- og Telestyrelsen sondrede mellem engrosmarkedet for acces via platformene PSTN 
og ISDN og acces via platformen managed VoIP. For så vidt angår sidstnævnte tjeneste, 
konkluderede IT- og Telestyrelsen, at adgangsbarriererne var lave, og at der ikke var 
væsentlige irreversible omkostninger eller stordriftsfordele forbundet med at udbyde den. 
I sin vurdering af andre kriterier, navnlig de fremskrivninger, der viste, at TDC ville 
vinde en større markedsandel, analyserede IT- og Telestyrelsen imidlertid ikke 
muligheden for, at TDC's stærke dominans på PSTN- og ISDN-platformene kunne 
opvejes af konkurrence fra VoIP-platformen. På den baggrund konkluderede IT- og 
Telestyrelsen, at det ikke ville være rimeligt at pålægge TDC forpligtelser vedrørende 
engrosacces via managed VoIP. De forpligtelser, som blev pålagt TDC, blev derfor 
begrænset til at omfatte PSTN- og ISDN-platformene. 

Kommissionen bemærkede, at den teknologiske udvikling i den kommende 
reguleringsperiode i betydelig grad kunne ændre den konkurrencemæssige stilling på 
markedet for acces og opfordrede IT- og Telestyrelsen til at følge denne udvikling nøje 
og gennemføre en ny undersøgelse af markedet, når det måtte være relevant.  

II.2. Markedsafgrænsning 
Engrosmarkedet for acces i faste net omfatter originering af taleopkald og dermed den 
opkaldstrafik, der genereres i det centrale udstyr eller tilsvarende, som den kaldende 
slutbruger er tilsluttet. Erhvervsstyrelsen lader det relevante marked omfatte acces-
tjenester, der udbydes via PSTN, ISDN og (managed og unmanaged) VoIP6.  

Med hensyn til de sidstnævnte tjenesteydelser erkender Erhvervsstyrelsen, at der i 
forbindelse med managed VoIP anvendes trafikprioritering  
og/eller reservation af båndbredde, hvorfor denne platform kan resultere i tjenesteydelser 
af en kvalitet, der har egenskaber, som er sammenlignelige med PSTN-baserede 
tjenesteydelser. I forbindelse med unmanaged VoIP udbydes der derimod acces uden 
egentlig kontrol over den underliggende infrastruktur, hvorfor kvaliteten af forbindelsen 
ikke kan garanteres. Erhvervsstyrelsen understreger imidlertid, at denne sondring er 
meget teoretisk, idet den teknologiske udvikling og tilgængeligheden af forbindelser med 
større båndbredde har reduceret forskellene mellem disse tjenester i en sådan grad, især 
                                                 
 

5  C(2010) 9114. 
6  Andelen af VoIP-baserede abonnementer steg med 18 % fra 2010 til 2012, mens andelen af PSTN-

baserede abonnementer faldt med 36 % i samme periode. I 2012 udbød 27 virksomheder unmanaged 
VoIP, og de havde en samlet markedsandel på 5 % af det samlede antal minutters acces. Desuden 
havde 76 % af alle husstande i Danmark i 2012 en bredbåndsforbindelse, mens 99,9 % af alle 
husstande og virksomheder kunne få en bredbåndsforbindelse på 2 Mbit/s. Priserne for de billigste 
produkter inklusive abonnementudgifter er ved et månedligt forbrug på 300 minutter: 78 øre for PSTN, 
90 øre for ISDN2 og 93 øre for VoIP (inklusive abonnement og bredbåndsforbindelse). 
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med hensyn til forbindelsens stabilitet og talekvalitet7, at de kan behandles som ét VoIP-
produkt.  

Ikke desto mindre foreslår Erhvervsstyrelsen kun at medtage de VoIP-tjenesteydelser i 
markedet, som gør det muligt i realtid for slutbrugere med et 8-chifret abonnentnummer 
at ringe sammen med andre slutbrugere med et 8-chifret abonnentnummer i den danske 
eller internationale nummerplan. Desuden medtages kun de tjenesteydelser, hvortil der 
benyttes unmanaged8 VoIP, som udbydes af en operatør med en VoIP-server, 
slutbrugerudstyr (dvs. en PSTN-adapter) og mindst én samtrafikaftale med en anden 
netoperatør. 

Erhvervsstyrelsen lader markedets geografiske grænse være sammenfaldende med 
Danmarks grænser.  

II.3. Konstatering af stærk markedsposition 
Erhvervsstyrelsen foreslår at udpege TDC som en operatør med stærk markedsposition 
på engrosmarkedet for acces på et fast sted. De væsentligste kriterier, som ligger til grund 
for Erhvervsstyrelsens konklusion er:  i) markedsandele, ii) kontrol over infrastruktur, 
som er vanskelig at etablere tilsvarende, og iii) manglende modstående købermagt. 

Erhvervsstyrelsen bemærker, at mens den overordnede accestrafik, hvad angår faste net, 
faldt med 24 % fra 2010 til 2012 på grund af den stigende popularitet af pakkeløsninger, 
er den tilbageværende trafik gået fra at være afviklet via PSTN- og ISDN-baserede 
tjenesteydelser til at være afviklet via VoIP-baserede tjenesteydelser9.  

TDC er med en samlet markedsandel på 72 % den største leverandør af  acces-tjenester i 
Danmark. Mens selskabets markedsandel, hvad angår levering af PSTN-baserede 
tjenesteydelser, er lige under 100 %, er situationen imidlertid en anden, hvad angår 
ISDN- og VoIP-baserede tjenesteydelser, hvor TDC har en markedsandel på henholdsvis 
67 % og 61 %10.  

II.4. Regulerende foranstaltninger 
Erhvervsstyrelsen foreslår at indføre en hel række foranstaltninger, herunder en 
forpligtelse til at levere acces11, priskontrol baseret på langsigtede differensomkostninger 
                                                 
 

7  Selv om der ved tjenesteydelser, hvortil der benyttes unmanaged VoIP, ikke kan garanteres en bestemt 
kvalitet af forbindelsen, hævder Erhvervsstyrelsen, at slutbrugerne opfatter disse tjenesteydelser som 
havende praktisk talt samme kvalitet som tjenesteydelser, hvortil der benyttes PSTN, ISDN og 
managed VoIP. Desuden kræver opsætningen af denne tjenesteydelse og anvendelse af den til 
almindelig fastnettelefoni blot, at en boks tilsluttes bredbåndsrouteren. Almindeligvis har brugere en 
bredbåndsforbindelse uden fastnettelefoni. 

8  De softwarebaserede VoIP-tjenesteydelser, ved brug af hvilke slutbrugerne alene kan foretage opkald 
via deres internetforbindelse til andre slutbrugere med samme software, betragtes som værende 
ikkesubstituerbare med PSTN-tjenesteydelser og er derfor holdt ude af markedet. 

9  I den toårige periode mellem 2010 og 2012 steg den accestrafikmængde, der blev afviklet via managed 
VoIP, fra 17 % til 30 %, og den accestrafikmængde, der blev afviklet via unmanaged VoIP steg fra 
3 % til 5 %. I andet semester af 2012 udgjorde tjenesteydelser afviklet via PSTN 31 %, via ISDN 34 % 
og via managed og unmanaged VoIP henholdsvis 30 % og 5 %. 

10  TDC udbyder ikke unmanaged VoIP.  
11  Erhvervsstyrelsen hævder, at efterspørgslen efter tjenesteydelsen operatørforvalg tegner sig for 1 % af 

det samlede marked og understreger, at faldet i markedsandel, både hvad angår operatørforvalg og fast 
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(LRIC)12, omkostningsregnskaber, ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed 
herunder krav om offentliggørelse af et standardtilbud og adskilte regnskaber.  

De forpligtelser, som pålægges TDC, begrænses også i denne forbindelse til PSTN- og 
ISDN-platformene. Erhvervsstyrelsen bemærker, at der er et vist konkurrencemæssigt 
pres på TDC fra de 23 udbydere13 af tjenesteydelser, der afvikles via managed VoIP, som 
leverer accestjenesteydelser14, ofte gennem deres eget net15. Ifølge Erhvervsstyrelsen kan 
operatørerne også levere VoIP-baserede tjenesteydelser via deres adgang til de 
regulerede markeder for engrosadgang til abonnentledningen og engrossalg af 
bredbåndstilslutning. Derfor konkluderer Erhvervsstyrelsen, for så vidt angår engrossalg 
af acces via VoIP, at det på grundlag af markedsanalysen og i et fremadskuende 
perspektiv ikke ville være hensigtsmæssigt at pålægge TDC forpligtelser vedrørende 
VoIP-baserede tjenesteydelser.16  

III. BEMÆRKNINGER 

Kommissionen har gennemgået anmeldelsen og de yderligere oplysninger, som 
Erhvervsstyrelsen har fremsendt, og har følgende bemærkninger17: 

Der er behov for en klar afgrænsning af markedet  
Kommissionen noterer sig, at Erhvervsstyrelsen præciserer, at sondringen mellem 
managed VoIP og dele af unmanaged VoIP er meget teoretisk. Den teknologiske 
udvikling og øget adgang til forbindelser med større båndbredde har reduceret 
forskellene mellem disse to tjenesteydelser i en sådan grad, navnlig med hensyn 
til forbindelsens stabilitet og opkaldskvaliteten, at de kan behandles som ét VoIP-
produkt. 

Ikke desto mindre foreslår Erhvervsstyrelsen kun at medtage de VoIP-
tjenesteydelser i det relevante accesmarked, som gør det muligt i realtid for 
slutbrugere med et 8-chifret abonnentnummer at ringe sammen med andre 

                                                                                                                                                 
 

operatørforvalg, kan hænge sammen med den samtidige stigning i efterspørgslen efter engros-
accesprodukter og med migrationen til næste trin på investeringsstigen, hvor operatørerne producerer 
deres egne accestjenesteydelser i stedet for at købe operatørforvalg og fast operatørforvalg. TDC er 
således, og fordi selskabet leverer tjenesteydelsen på kommercielle vilkår, ikke forpligtet til at udbyde 
operatørforvalg og fast operatørforvalg.  

12 Ajourføringen af LRIC-modellen blev anmeldt til Kommissionen og vurderet under sagsnummer 
DK/2013/1519.  

13  Erhvervsstyrelsen bemærker, at TDC's markedsandel er i vækst (fra 56 % i 2009 til 61 % i 2012). I 
samme periode faldt markedsandelen for den andenstørste leverandør af VoIP-baserede tjenesteydelser 
fra 27 % til 8 %. Den resterende del af markedet for acces via VoIP deles af 22 mindre operatører. 

14  Accestjenesteydelser leveres hovedsageligt inden for rammerne af det samme selskab, og kun tre 
virksomheder sælger accestjenesteydelser til andre operatører.  

15  Et vist antal virksomheder har foretaget betydelige investeringer i alternativ, hovedsagelig fiberbaseret 
infrastruktur i visse geografiske områder. Disse virksomheder giver udbyder pakkeløsninger med TV, 
bredbånd og VoIP.  

16  Under den offentlige høring gjorde de alternative operatører ikke opmærksom på problemer i 
forbindelse med dette forslag. 

17 I henhold til rammedirektivets artikel 7, stk. 3. 
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slutbrugere med et 8-chifret abonnentnummer i den danske eller internationale 
nummerplan. Erhvervsstyrelsen begrænser yderligere omfanget af 
produktmarkedet ved kun at inkludere de tjenesteydelser, der afvikles via 
unmanaged VoIP, som leveres af en operatør med en VoIP-server, 
slutbrugerudstyr (dvs. en PSTN-adapter) og mindst én samtrafikaftale med en 
anden netoperatør.  

Kommissionen bemærker dog, at formuleringen af det foreliggende anmeldte 
udkast til foranstaltning, uanset ovennævnte begrænsninger, giver mulighed for 
fortolkning af, præcist hvilke karakteristika ved de operatører, der udbyder 
unmanaged VoIP, det er, der gør deres accestjenester substituerbare med PSTN-
baserede accestjenester, hvorfor de kan omfattes af det relevante marked.  

Kommissionen anmoder Erhvervsstyrelsen om at skabe større klarhed og give 
yderligere forklaringer i den vedtagne endelige foranstaltning, for så vidt angår de 
særlige karakteristika ved managed og unmanaged VoIP i Danmark. 
Erhvervsstyrelsen bør navnlig også yderligere afklare, om og i hvilket omfang det 
er kontrollen over nummertildelingen, VoIP-serveren, slutbrugerudstyret (dvs. 
PSTN-adapteren), samtrafikaftalen eller alle andre faktorer, der betyder, at 
leverandører af unmanaged VoIP anses for at være omfattet af det relevante 
marked for acces. I tilslutning hertil vil Kommissionen også anmode 
Erhvervsstyrelsen om at forklare, hvordan og hvorfor disse karakteristika er 
forskellige for henholdsvis markedet for acces i faste net og markedet for 
terminering i faste net18. 

Potentiel konkurrence fra acces via VoIP  
Kommissionen noterer sig, at Erhvervsstyrelsen finder, at engrosmarkedet for 
acces via VoIP-tjenesteydelser ikke præges af de samme konkurrencemæssige 
problemer, som er konstateret i forbindelse med acces via PSTN- og ISDN-
platformene. Erhvervsstyrelsen mener ikke, at dette markedssegment er 
konkurrencepræget, men understreger, at adgangen til regulerede engros-
accesprodukter (ubundtet adgang og bitstrømsadgang), overgangen til rene IP-net 
med en fortsat øget udbredelse af VoIP-teknologi samt den fortsat øgede 
udbredelse af næstegenerationsnetadgang i betydelig grad har sænket barrierne 
for adgang til levering af disse tjenesteydelser. Antallet af udbydere af VoIP-
tjenester er øget betydeligt siden den sidste markedsundersøgelse, og på markedet 
kan der observeres en tendens til et ganske hurtigt og mærkbart skift i 
accestrafikken fra afvikling via PSTN-baserede tjenester til afvikling via VoIP-
baserede tjenester. I lyset heraf finder Erhvervsstyrelsen det ikke hensigtsmæssigt 
at pålægge forpligtelser, hvad angår acces leveret via VoIP. 

Kommissionen opfordrer Erhvervsstyrelsen til at følge denne udvikling nøje og 
foretage en ny undersøgelse af markederne for acces i faste net, så snart det kan 
påvises, at VoIP-tjenesterne udøver et tilstrækkeligt pres på TDC's PSTN- og 
ISDN-baserede accestjenester.  

I henhold til artikel 7, stk. 7, i rammedirektivet skal Erhvervsstyrelsen i videst mulig 
udstrækning tage hensyn til bemærkningerne fra andre nationale tilsynsmyndigheder, 

                                                 
 

18  Se Kommissionens bemærkninger i sag DK/2013/1525. 
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BEREC og Kommissionen. Styrelsen kan derefter vedtage det resulterende udkast til 
foranstaltning og skal i så fald fremsende det til Kommissionen. 

Kommissionens holdning til denne anmeldelse berører ikke dens holdning til andre 
udkast til foranstaltninger, der anmeldes. 

I henhold til punkt 15 i henstilling 2008/850/EF19 vil Kommissionen offentliggøre dette 
dokument på sit websted. Kommissionen anser ikke oplysningerne i det for fortrolige. 
Hvis De på baggrund af EU's og de nationale regler om forretningshemmeligheder 
mener, at dette dokument indeholder fortrolige oplysninger, som De ønsker slettet inden 
offentliggørelsen20, bedes De meddele det til Kommissionen21 senest tre hverdage efter at 
have modtaget dokumentet. En sådan anmodning skal begrundes. 

Med venlig hilsen 
På Kommissionens vegne  
Robert Madelin 
Generaldirektør 

 

                                                 
 

19 Kommissionens henstilling 2008/850/EF af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i 
henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 301 af 12.11.2008, 
s. 23). 

20  Selve resultatet af Kommissionens vurdering vil muligvis blive offentliggjort inden udløbet af denne 
tredagesfrist. 

21 Anmodningen bedes sendt enten pr. e-mail til CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller pr. fax til 
+32 2 298 87 82. 


