
 

NOTAT 

Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på engrosmarkedet 
for fastnetoriginering (marked 2) 
 
Erhvervsstyrelsen har i perioden 6. september 2013 til og med 7. oktober 2013 
gennemført en national høring over udkast til markedsafgørelse på engrosmar-
kedet for fastnetoriginering. 
 
Den 5. november 2013 notificerede Erhvervsstyrelsen et udkast til markedsafgø-
relse, markedsafgrænsning og analyse over for EU-Kommissionen med henblik 
på gennemførsel af en fællesskabshøring i henhold til rammedirektivets artikel 
71.  
 
Resultat af høringen 
Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Forenede 
Danske Antenneanlæg (FDA) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Telia, 
FDA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at de ikke har bemærk-
ninger til Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse. I dette høringsnotat 
redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er indkommet i forbindelse 
med høringen, og bemærkningerne kommenteres. Høringssvarene findes på 
www.erhvervsstyrelsen.dk. 
 
Forpligtelse til netadgang 
TDC er ikke enig i Erhvervsstyrelsens vurdering af, at opsamling af taleopkald i 
regionale samtrafikpunkter skal ske til samme pris som lokal originering. 
 
TDC anfører, at de seks specifikke (regionale) samtrafikpunkter er placeret læn-
gere fra den kaldende slutbruger, end hvad der er tilfældet for de ca. 110 lokale 
samtrafikpunkter i TDC’s net, som hidtil har været genstand for TDC’s forplig-
telse til at skabe netadgang. TDC bemærker, at når Erhvervsstyrelsen giver an-
dre teleselskaber ret til at opsamle taleopkald med henblik på originering i 
TDC’s fastnet til prisen for lokal originering, medfører det en omkostningsbyrde 
for TDC, som der ikke opnås dækning for, idet de alternative udbydere bliver 
fritaget for at dække omkostningerne forbundet med behandlingen af trafik mel-
lem de lokale og regionale samtrafikpunkter. 
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TDC bemærker, at der på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) er 
tale om en symmetrisk regulering medførende en pligt til at skabe netadgang, 
der gælder både for TDC og de øvrige SMP-udbydere på markederne. TDC an-
fører, at dette ikke er tilfældet på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 
2), idet Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse på marked 2 udelukken-
de indeholder en regulering af samtrafikpunkter, som medfører pligter for TDC. 
TDC bemærker yderligere, at udkastet til markedsafgørelse på marked 2 ikke 
bibringer ”overensstemmelse mellem de regulerede samtrafikpunkter på marked 
2 og marked 3”, da TDC ikke opnår en tilsvarende adgang til at opsamle taleop-
kald med henblik på originering i alternative selskabers net, som de alternative 
selskaber opnår hos TDC. 
 
TDC anfører yderligere, at den hidtil gældende regulering af samtrafikpunkter, 
som fremsat i 2010-afgørelsen over for TDC, bør opretholdes. Alternativt bør 
teleselskabers ret til at opsamle taleopkald hos TDC i de af Erhvervsstyrelsen 
specificerede (regionale) samtrafikpunkter ske til prisen for regional originering 
og ikke til prisen for lokal originering. 
 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at det overordnede formål med engrosregule-
ringen på teleområdet er at fremme et velfungerende konkurrencebaseret tele-
marked.  
 
Styrelsen anerkender, at der med afgørelsen over for TDC på marked 2 ikke 
skabes symmetriske vilkår for TDC og de alternative selskaber, idet alene TDC 
udpeges som SMP-udbyder på dette marked og pålægges en forpligtelse om 
priskontrol. Det er derimod tilfældet på marked 3, hvor samtlige udbydere af 
fastnetterminering er udpeget som SMP-udbydere, og i forlængelse heraf er på-
lagt en række forpligtelser, herunder en forpligtelse om priskontrol.  
 
Det er imidlertid styrelsens vurdering, at et moderne, effektivt drevet telesel-
skab, der udbyder fastnettelefoni, i dag vil håndtere samtrafik med andre tele-
selskaber via et begrænset antal samtrafikpunkter. Det er derfor også Erhvervs-
styrelsens opfattelse, at udviklingen går imod færre samtrafikpunkter. Det er 
Erhvervsstyrelsen opfattelse, at TDC’s kobbernet med 110 samtrafikpunkter ik-
ke svarer til et moderne effektivt drevet net. Erhvervsstyrelsen har derfor fundet 
det proportionalt at pålægge TDC en forpligtelse til at originere samtrafik til 
lokale takster i seks – af TDC – udpegede samtrafikpunkter. 
 
Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at det nuværende antal samtrafikpunkter i 
LRAIC-modellen, som bruges til at beregne den regulerede origineringstakst 
med udgangspunkt i en effektiv udbyder og et effektivt drevet net, ikke svarer til 
TDC’s faktiske antal samtrafikpunkter. Antallet af samtrafikpunkter i LRAIC-
modellen fastsættes i forbindelse med modelrevisioner, og Erhvervsstyrelsen vil 
i forbindelse med den kommende LRAIC-revision genoverveje antal og place-
ring af samtrafikpunkter i modellen med henblik på at tilpasse modellen, så den 
afspejler et effektivt drevet moderne telenet.  
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For så vidt angår TDC’s bemærkninger om, at udkastet til markedsafgørelse ik-
ke bibringer overensstemmelse mellem de regulerede samtrafikpunkter på mar-
ked 2 og marked 3, er det styrelsens opfattelse, at andre selskaber på markedet 
netop vil opleve, at samtrafikpunkterne på marked 2 og marked 3 stemmer 
overens, idet disse selskaber både opsamler opkaldstrafik origineret i TDC’s 
fastnet og afleverer opkaldstrafik, der skal termineres i TDC’s fastnet. Det giver 
mulighed for en mere effektiv udnyttelse af telenettene. 
 
Resultat af fællesskabshøringen  
Som ovenfor anført notificerede Erhvervsstyrelsen den 5. december 2013 
markedsafgørelse, markedsafgrænsning og analyse på engrosmarkedet for 
fastnetoriginering over for EU-Kommissionen. Erhvervsstyrelsen modtog 
den 18. november 2013 en anmodning fra EU-Kommissionen om supple-
rende oplysninger. Erhvervsstyrelsen besvarede EU-Kommissionens an-
modning den 21. november 2013. EU-Kommissionen afgav i brev af 5. 
december 2013 bemærkninger til den gennemførte markedsundersøgelse 
og de foreslåede forpligtelser. Erhvervsstyrelsen har ikke modtaget be-
mærkninger fra de øvrige medlemsstater.  
 
Kommissionens bemærkninger har givet anledning til tilføjelser, præcise-
ringer og uddybninger i afgrænsningen, analysen og afgørelsen.  
 
Afgrænsning af markedet 
Kommissionen bemærker, at formuleringen af det notificerede udkast til af-
gørelse giver mulighed for fortolkning af, præcist hvilke karakteristika de 
pågældende udbydere af unmanaged VoIP skal besidde for, at disse udbyde-
res adgangstjenester kan være omfattet af det relevante marked. 
 
Kommissionen anmoder derfor Erhvervsstyrelsen om, at det af den endelige 
vedtagne afgørelse med større tydelighed fremgår, og at det forklares bedre, 
om og i hvilket omfang det er kontrollen over tildelingen af numre og/eller 
kontrollen over VoIP-serveren, slutbrugerudstyret (dvs. PSTN-adapteren), 
samtrafikaftalen eller andre faktorer, der er afgørende for, om udbydere af 
unmanaged VoIP skal anses som en del af det relevante marked. 
  
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af EU-Kommissionens bemærkninger ved-
rørende afgrænsning af markedet nærmere uddybet i afgørelsens afsnit 1.7, 
hvilke kriterier/forudsætninger, som styrelsen har lagt til grund ved vurdering 
af, hvilke VoIP-baserede produkter, der er omfattet af marked 2. 
 
Afgørelsen 
Kommissionen har i deres anmodning af 18. november 2013 spurgt, hvorvidt 
TDC er omfattet af en varslingsperiode eller lignende i de tilfælde, hvor TDC 
enten helt eller delvist udfaser konkrete produkter fra forpligtelsen til netadgang. 
 
Erhvervsstyrelsen har i forpligtelsen til netadgang (afsnit 3.4.2) indsat et afsnit, 
hvori det blandt andet beskrives, hvordan TDC skal forholde sig i forhold til de 
alternative teleselskaber, såfremt selskabet helt eller delvist udfaser et produkt, 
der er omfattet af netadgangsforpligtelsen. 


