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Høring over udkast til markedsafgørelse på markederne 1-3 (fast-
netmarkederne) 
 
 
Erhvervsstyrelsens har den 6. september og den 10. september 2013 udsendt 
udkast til markedsafgørelse på markederne 1-3 (fastnetmarkederne) i høring, 
hvilket giver TDC anledning til følgende bemærkninger. 
 
Marked 1 
 
Priskontrol 
 
TDC er ikke enig i Erhvervsstyrelsens begrundelse for prisregulering på mar-
ked 1, herunder den særlige prissætning i NGA-områder. TDC finder denne 
regulering uhjemlet og i strid med gældende praksis.  
 
TDC mener overordnet, at prisreguleringen af gensalg af PSTN og ISDN til-
slutninger i NGA områder skal følge den gældende regulering og hermed an-
vende det underliggende engrosprodukts prissætning, som i dette tilfælde er 
rå kobber, der er prisreguleret efter LRAIC. 
 
 
Begrundelse for prisregulering 
Som begrundelse for, at der er behov for at regulere prisen for gensalg af 
PSTN og ISDN abonnementer anfører Erhvervsstyrelsen, at gensalg udgør 
henholdsvis 96% af PSTN og  21% af ISDN udbudt af alternative teleselska-
ber.  
 
 Netop fordi markedsafgræsningen viser, at både PSTN og ISDN kan substitu-
eres af VoIP og i stort omfang bliver substitueret af VoIP, er det ikke de rele-
vante andele at se på for at vurdere prissætningens betydning for konkurren-
cen på slutbrugermarkedet. Her burde man i stedet se på, hvor stor en andel 
af de gensolgte linier der udgør andelen af telefoniliner leveret af alternative 
udbydere. Denne andel er faldende og var i 1H2012 under 30 %.   
 
I øvrigt viser udviklingen, at prisregulering af gensalgsprodukterne ikke har 
væsentlig betydning for konkurrencen på telefonimarkedet. Man ser således, 
at selv den markante nedsættelse af priserne der kom ved den seneste æn-
dring fra retail minus til omkostningsbaserede priser ikke havde nogen 
mærkbar effekt på konkurrence og prissætning på detailmarkedet. 
 



 

2  
Særlig prissætning i NGA-områder 
I markedsafgørelsen argumenteres der for en særlig prissætning af gensalg af 
PSTN og ISDN i NGA-områder.  
 
TDC finder at styrelsens begrundelse ikke er konsistent og at afgørelsen er et 
markant opbrud med de principper der gælder for prissætning af et engros-
produkt, der produceres på baggrund af et underliggende engrosprodukt. 
Derudover er styrelsens begrundelse behæftet med en række fejlslutninger.  
 
Som overordnet begrundelse for at lave en særskilt prisregulering i NGA om-
råder henviser Erhvervsstyrelsen til, at der i M4 afgørelsen af 16. august 
2012, blev konstateret et behov for at supplere TDC’s forpligtigelse til at leve-
re fysisk infrastruktur (Rå kobber) med en forpligtigelse til at levere VULA.   
 
Erhvervsstyrelsen skriver på side 63 at: 
 

"I et NGA-område er det mindre rentabelt for alternative teleselskaber 
at opstille relevant udstyr for at drage nytte af TDC’s netudbygning. I 
NGA-områder er det for alternative teleselskaber via Erhvervsstyrel-
sens regulering på markedet for fysisk infrastrukturadgang (marked 
4) derfor muligt at købe adgang til et engrosprodukt baseret på virtu-
el ubundtning af kobber, herefter benævnt VULA-produktet.  
 
Når et selskab vil udbyde fastnettelefoni i et NGA-område, kan dette 
som hidtil bl.a. ske via gensalg af PSTN- og ISDN-abonnementer eller 
udbud af managed VoIP som en del af en pakkeløsning. I NGA-
områder må det inden for en overskuelig fremtid forventes, at bred-
båndstilslutninger typisk vil være baseret på VULA-produktet, hvorfor 
engrosprisen på managed VoIP vil være baseret på det underliggende 
VULA-produkt. Det er i denne sammenhæng fortsat væsentligt, at den 
teknologiske udvikling er båret af efterspørgslen efter datakapacitet, 
hvorfor det oftere er tilfældet, at managed VoIPabonnementer er en 
tjeneste, som på slutbrugerniveau bliver leveret som en tillægsydelse 
til en bredbåndtilslutning og eventuelt en tv-tjeneste. 
 
Ved et fremtidigt udbud af fastnettelefoni i NGA-områder må der, så-
fremt gensalgsforpligtelsen for TDC opretholdes, tages hensyn til de 
konkurrencemæssige aspekter foranledigt af ovenstående udvikling. 
Dette vil gælde ved en priskontrolforpligtelse for gensolgte fastneta-
bonnementer i NGA-områder. 
 
Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med den igangværende markeds-
undersøgelse se på dette forhold." 

 
Antagelsen om, at bredbåndstilslutninger i NGA-områder indenfor en over-
skuelig fremtid, eller mere konkret denne markedsafgørelses periode – typisk 
vil være baseret på VULA er ikke understøttet af observationer, hverken i 
denne markedsanalyse eller i analysen af marked 4. 
 
I analysen af marked 4 blev det lagt til grund -  ud fra et teoretisk regnestyk-
ke fra en af operatørerne - at der ikke ville ske en udbygning med fremskudte 
DSLAM fra andre operatører end TDC. Dette udsagn er siden blevet imødegå-
et af den faktiske udvikling på markedet, hvor der er sket en udvidelse af an-
tallet af fremskudte indkoblinger. Selv hvis det havde været korrekt, giver det 
ikke grundlag for at antage, at bredbåndstilslutninger i NGA-områder typisk 
vil være baseret på VULA. 
 
Andre operatører bruger primært rå Kobber/delt rå kobber og egne DSLAM, 
såvel i NGA-områder, som udenfor NGA-områder. Det skal her bemærkes, at 
hovedparten af abonnentliner, også i NGA-områder, er tilsluttet centralt og 



 

3 fortsat vil være det. Andre udbydere vil således også i de kommende år pri-
mært anvende rå kobber til produktion af bredbånd og anvende VULA, hvor 
de ikke har egne DSLAM. VULA vil således fortrænge BSA som engrosprodukt, 
men vil ikke fortrænge Rå Kobber. 
 
TDC finder, som nævnt, ikke at Erhvervsstyrelsen er konsistent og at afgørel-
sen er et markant opbrud med de principper der gælder for prissætning af et 
engrosprodukt, der produceres på baggrund af et underliggende engrosmar-
ked. Erhvervsstyrelsen angiver således på side 94 følgende:  
 

”Prissætningen af accessinfrastrukturen i et NGA-område er senest 
fastlagt i Erhvervsstyrelsens afgørelse om fastsættelse af maksimale 
netadgangspriser for VULA” 

 
Dette er imidlertid ikke korrekt. Accessinfrastukturen i NGA områder består af 
både VULA og rå kobber, der prissættes efter hver sin metode. VULA produk-
tet er et bredbåndslignende produkt, der ikke kan anvendes til produktion af 
PSTN og ISDN fastnettilslutninger. Det relevante marked 1 netadgangspro-
dukt er således rå kobber produktet, der er prissat efter LRAIC (i både NGA 
og ikke-NGA områder). 
 
Under den gældende regulering, er det derfor et krav at priskontrolmetoden 
for PSTN og ISDN fastnettilslutninger tager udgangspunkt i det underliggende 
produkts prissætning, dvs. LRAIC prisen for rå kobber produktet. Dette følger 
også af Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse på side 91 hvoraf det 
fremgår: 
 

”Opgørelsen af de historiske omkostninger sker med udgangspunkt i 
SMP-udbyderens regnskabsmæssigt afholdte omkostninger, det vil si-
ge afskrivninger og bogførte værdier for de relevante aktiver. Såfremt 
der i produktionen af netadgangsproduktet indgår andre af SMP-
udbyderens engrosprodukter, må de bogførte værdier for disse under-
liggende produkter være lig med den interne afregning for disse pro-
dukter. Den interne afregning skal ske til markedspriser, jf. afsnit 3.8. 
I tilfælde af at disse produkter er LRAIC-reguleret, skal den interne 
afregning således ske til LRAIC-priser.” 

 
Som begrundelse for valg af den konkrete priskontrolmetode skriver Er-
hvervsstyrelsen på side 93 og 94 (punkt 3.5.1.5) at: 
 

"Omkostningerne til produktionen af PSTN og ISDN-
fastnettilslutninger afhænger i en vis udstrækning af prissætningen af 
den underliggende accesinfrastruktur." 
 
"Prissætningen af accesinfrastrukturen i et NGA-område er senest 
fastlagt i Erhvervsstyrelsens afgørelse om fastsættelse af maksimale 
netadgangspriser for VULA. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at i 
et NGA- område skal omkostningerne til produktion og dermed pris-
sætningen af engroskøb af PSTN og ISDN- fastnettilslutninger følge 
prissætningen af accesinfrastrukturen i dette område. Denne tilgang 
til prisregulering anser Erhvervsstyrelsen som nødvendig, når TDC er 
vertikalt integreret. 
 
Såfremt Erhvervsstyrelsen ikke tilpassede prisreguleringen i NGA-
områder, ville gensalg af PSTN-/ISDN fastnettilslutninger relativt dår-
ligere i konkurrencen med VoIP-udbydere " 

 
Afgørelsen om netadgangspriser for VULA fastlægger imidlertid som nævnt 
ovenfor ikke priser for accessinfrastrukturen, Rå kobber eller Delt rå kobber, 
men fastlægger prisen for VULA, der er et alternativ hertil. Når den fastlæg-
ger prisen for VULA ved heri at indregne historiske omkostninger for kobber i 



 

4 stedet for de højere LRAIC-omkostnigner for kobber, er det for at bringe de 
samlede omkostninger for en alternativ operatør ved at anvende VULA på ni-
veau med andre operatørers omkostninger ved at anvende Rå kobber og 
dermed kompensere for, at der er tilfælde, hvor alternative operatører henvi-
ses til at anvende VULA, fordi Rå kobber ikke i praksis er tilgængeligt. 
 
Prisafgørelsens hensigt er således ikke, at stille alternative operatører, der 
anvender VULA omkostningsmæssigt bedre end de, der anvender Rå kob-
ber/Delt rå kobber, men alene at sikre, at de ikke unødigt stilles dårligere.  
 
Prissætningen af VULA i NGA-områder er således fastlagt for at sikre, at VoIP 
udbydere, også i NGA-områder, stilles lige med udbydere, der benytter sig af 
indfrastrukturen gennem TDC’s anvendelse af den fysiske infrastruktur, her-
under gensælgere af PSTN- og ISDN tilslutninger. Prissætningen skal kom-
pensere for, at de ikke reelt har mulighed for at benytte denne infrastruktur. 
Derfor er der ikke med VULA-prissætningen skabt en ulighed, der er behov 
for at kompensere for. 
 
Det er heller ikke muligt at ensrette omkostningerne ved produktion af telefo-
ni i NGA-områder via en marked 1 priskontrol. Dette forhold skyldes, at andre 
operatører - som anført ovenfor - både anvender kobber, BSA og VULA i for-
bindelse med produktion af bredbåndsforbindelser og dermed tilhørende VoIP 
telefoni. Disse produktionsformer har forskellige omkostninger til produktion 
af telefoni (hhv. LRAIC og historiske omkostninger på kobberdelen) som følge 
af marked 4 afgørelsen, hvilket ikke kan ensrettes via marked 1, og som vil 
bestå uagtet en kommende migrering af kunder fra BSA til VULA. 
 
TDC er endvidere uforstående overfor, hvorfor Erhvervsstyrelsen med det ud-
sendte udkast til afgørelse på M1 lægger op til yderligere prissætning af kob-
berforbindelser efter historiske omkostninger - frem for LRAIC priser - når Er-
hvervsstyrelsen i forbindelse med notificeringen af marked 4 afgørelsen for 
EU-kommissionen angav en hensigt om at følge EU retningslinjerne i forhold 
til at sende pålidelige bygge- eller købesignaler. 
 
Principielt afviger denne tilgang til prissætning fra Kommissionens Henstilling1 
om omkostninger, idet Kommissionen for kobber access platformen entydigt 
peger på brug af BU-LRIC som den model for beregning af omkostninger og 
prisregulering der bør anvendes2. 
 
Ligeledes understreges nødvendigheden af konsistent brug af omkostningsbe-
regninger og prisregulering på alle trin i investeringskæden for at sikre regu-
latorisk sikkerhed og investeringer3:    
 

(7) I den forbindelse har Kommissionen til stadighed med de befø-
jelser, som den har i medfør af artikel 7 i direktiv 2002/21/EF, til-
skyndet de nationale tilsynsmyndigheder i) til at anvende passen-
de omkostningsberegninger og til at sikre en sammenhængende 
prisfastsættelse for adgangsprodukter i overensstemmelse med 
den samme værdikæde for at garantere princippet om investe-
ringsstigen; (ii) til at anvende principperne for den relevante ud-
giftsmodel på en sammenhængende måde for alle relevante in-
putdata; og iii) til at anerkende vigtigheden af at bruge omkost-
ningerne ved et moderne, effektivt net til at fastsætte adgangspri-
serne. 

 
                                                
1 Kommissionens henstilling af 11. september 2013 om sammenhængende forpligtelser 
vedrørende ikke-diskriminering og metoder til beregning af omkostninger for at fremme 
konkurrencen og forbedre investeringsmiljøet for bredbånd (2013/466/EU) 
2 2013/466/EU punkt 30-31 
3 2013/466/EU indledende bemærkninger (3) og (4) 



 

5 Ligeledes understreger BEREC hensynet til konsistens mellem upstream pro-
dukter bl.a. i ’BEREC response to the Commission’s Questionnaire on costing 
methodologies for key wholesale access prices in electronic communications’ 
4: 
 

“BEREC thinks that the pro-competitive approach of the European 
framework – relying on access regulation with consistently priced ac-
cess products along the value chain following the ladder of investment 
principle – steers efficient investment of all market players… 
The incentivisation of investment in NGA means that a coherent regu-
latory approach both along the ladder of investment (intra-modal 
competition) as well as across platforms (inter-modal competition) is 
required, in particular pricing must be consistent and ensure that 
margin squeeze between different wholesale access products as well 
as between the wholesale and the retail level is avoided.” 

 
Det skal videre bemærkes, at EU-Kommissionen flere gange konkret har kriti-
seret anvendelsen af historiske omkostninger. Komissionen skriver i sin udta-
lelse til afgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser for VULA ef-
ter den reviderede LRAIC-metode følgende: 
 

 
”Europa-Kommissionen finder det endvidere tvivlsomt, om en meto-
de, som anvender historiske omkostninger for VULA-produkter, sen-
der pålidelige bygge- eller købesignaler, når det gælder investering i 
NGA-infrastruktur. På baggrund af ovenstående opfordrer Europa-
Kommissionen derfor Erhvervsstyrelsen til at genoverveje sin om-
kostningsberegningsmetode, også i lyset af Europa-Kommissionens 
kommende henstilling vedrørende ikkediskrimination og omkostnings-
beregningsmetoder.”  

 
Kommissionen gentog sin kritik i sin udtalelse til udkast til afgørelse om pri-
sæstning af pair bonding, hvor Kommissionen anfører følgende:  
 

”Kommissionen har allerede undersøgt denne fremgangsmåde nær-
mere ( Se sag DK/2012/1399)  og vil først og fremmest gentage, at 
den finder det tvivlsomt, om en metode, som anvender historiske 
omkostninger for VULA-produkter, sender pålidelige bygge eller købe-
signaler, når det gælder investering i NGA-infrastruktur, navnlig i om-
råder, hvor noget af trafikken allerede foregår over hybridlinjer, og 
man ønsker at opmuntre til yderligere investeringer i FTTC”. 

 
Som yderligere begrundelse for at Erhvervsstyrelsen finder det rimeligt og 
proportionalt at TDC pålægges at prissætte gensalg til en særlig lav pris i NGA 
områder, skriver styrelsen på side 95 at: 
 

"….TDC selv træffer beslutning om etablering af fremskudte indkob-
lingspunkter, som er en forudsætning for etablering af et NGA-
område." 

 
Det er ikke korrekt. TDC har for store dele af Danmark ikke selv truffet be-
slutning om at gøre et område til et NGA-område. Med den brede definition af 
NGA-områder, som Erhvervsstyrelsen har lagt til grund for marked 4 afgørel-
sen, er størsteparten af landet gjort til NGA-område allerede inden det kom 
på tale at definere NGA-områder og give dem en særlig status.   
 

                                                
4  BoR (11) 65 BEREC’s answer to the Commission’s questionnaire on Costing method-
ologies for key wholesale access prices in electronic communications, p. 9. 9 December 
2011 
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Indhold af forpligtelsen til omkostningsregnskab (punkt 3.5.2.2.)  
 
Det er uklart for TDC hvorfor en tidligere beslutning om dokumentation i form 
af talmæssige opstillinger der dokumenterer udviklingen i omkostninger og 
omkostningskategorier ønskes tilbagerullet.  
 
Det er TDC's opfattelse, at principperne for fordele af fællesomkostninger er 
ens hvert år og skal følge Erhvervsstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af 
omkostningsregnskab og regnskabsmæssig opsplitning.  
 
Erhvervsstyrelsen skriver på side 96 at: 
 
"For så vidt angår dokumentationskravet i forbindelse med TDC's omkostnin-
ger til netadgangsproduktet, der reguleres efter historiske omkostningers me-
tode, skal regnskabsoplysningerne, når de fremsendes til Erhvervsstyrelsen, 
være ledsaget af en beskrivelse, som indeholder en specifikation af omkost-
ningerne, som indregnes under de enkelte omkostningskategorier, herunder 
de principper som er anvendt for beregningen af omkostningerne. Følgende 
skal som minimum indgå i regnskabsdokumentationen: 
 

• En beskrivelse af de enkelte omkostningskategorier. 
• En beskrivelse af TDC's praksis med hensyn til udgiftsføring eller akti-

vering af omkostninger, herunder om indirekte produktionsomkost-
ninger aktiveres.  

• En detaljeret beskrivelse af omkostninger, der er henført til et givent 
netadgangsprodukt, og som baserer sig på skøn, herunder en beskri-
velse af principperne for fordelingen af eventuelle fællesomkostninger 
m.v." 

 
  
TDC har forståelse for Erhvervsstyrelsens behov for at kunne foretage et fyl-
destgørende tilsyn med TDCs prissætning på marked 1. TDC har historisk set 
leveret en detaljeret dokumentation af principperne i de regulatoriske regn-
skaber. I forbindelse med de regulatoriske regnskaber for 2011 var det imid-
lertid Erhvervsstyrelsens ønske, at dette dokumentationsmateriale skulle fal-
de bort, og erstattes af talmæssige opstillinger, der dokumenterede udviklin-
gen i omkostninger på de forskellige markeder og omkostningskategorier. Er-
hvervsstyrelsen gav dengang udtryk for at det gav styrelsen en bedre mulig-
hed for at efterleve sin tilsynspligt.  
 
Det er uklart for TDC, hvorfor denne beslutning ønskes tilbagerullet i forbin-
delse med en ny marked 1 afgørelse, samt på en måde hvorpå der ikke efter-
følgende kan aftales alternative opstillinger. Endvidere er det også TDC’s op-
fattelse, at Erhvervsstyrelsen har mulighed for at efterspørge de af styrelsen 
ønskede informationer i forbindelse med de årlige tilsyn, uden at det behøver 
at være anført som en fast leverance i forbindelse med markedsafgørelsen. 
 
TDC skal endelig gøre opmærksom på, at det - afhængig af detaljeringsni-
veauet - er en forholdsmæssig ressourcekrævende øvelse at udarbejde samt 
forstå det ønskede dokumentationsmateriale vedrørende punkt 3. Dette for-
hold skyldes, at de regulatoriske regnskaber er baseret på en omfangsrig 
ABC-model, samt at en lang række af TDCs omkostninger er fordelt (og der-
med skønsmæssigt fastsat efter retningslinjerne angivet af Erhvervsstyrelsen) 
mellem forskellige produkter grundet de economics-of-scope, som er naturligt 
tilknyttet teleindustrien. 
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Marked 2 
 
Forpligtelse til netadgang (punkt 3.4.3) 
 
TDC er ikke enig i Erhvervsstyrelsens vurdering af at opsamling af taleopkald i 
regionale samtrafikpunkter skal ske til samme pris som lokal originering. 
 
Erhvervsstyrelsen fremfører i relation til indholdet af forpligtelsen til netad-
gang til opsamling af origineret trafik på side 81, at: 

 
”Forpligtelsen til at give adgang til origineret trafik indebærer, at TDC 
skal tilbyde adang til og imødekomme alle rimelige anmodninger fra 
andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -
tjenester om adgang til at opsamle PSTN- eller ISDN-origineret trafik 
fra abonnenten frem til og med det tilknyttede samtrafikpunkt i lokal-
centralen, dvs. inklusiv den lokale originering i centralen, herunder 
koblingen af trafikken i samtrafikpunktet.  
 
TDC skal tilbyde følgende netadgangsprodukter: 
 

• Adgang for andre teleselskaber til at opsamle fastnetorigi-
neret trafik baseret på henholdsvis PSTN- og ISDN-
tjenesterne i det af de nedenfor anførte samtrafikpunkter, 
der ligger nærmest den kaldende slutbruger. 
 

[…] 
 
TDC skal give adgang til opsamling af fastnetorigineret trafik i følgen-
de samtrafikpunkter: 
 

• Telefonhuset, Borups Alle 43, 2200 København N 
• Gl. Jernbanevej 40, 2500 Valby 
• Holsbjergvej 18, 2620 Albertslund 
• Virumvej 43, 2830 Virum 
• Klingenberg 16, 5000 Odense C 
• Fiskergade 2, 8000 Århus C 

 
[…] 
 
Ovennævnte adgang for andre teleselskaber til at opsamle taleopkald 
med henblik på originering i TDC’s fastnet skal tilbydes til prisen for 
lokal originering, der er fastsat i medfør af forpligtelsen om priskon-
trol, jf. afsnit 3.5.1.3 i nærværende markedsafgørelse.  
 
Adgangen omfatter originering af et opkald, og dækker dermed den 
opkaldstrafik, der genereres i det centraludstyr eller tilsvarende, som 
den kaldende slutbruger er tilsluttet. Behandling af udgående opkald i 
udstyret, som er placeret efter linjekortet (eller tilsvarende) og før 
samtrafikpunktet, omfattes af ydelsen originering. Origineringsydel-
sen omfatter blandt andet dirigering og taksering.” 

 
Erhvervsstyrelsen anfører videre under begrundelse for at pålægge forpligtel-
sen til netadgang til fastnetoriginering (punkt 3.4.5), at: 
 

”Reduktionen af samtrafikpunkter i TDC’s net på marked 3 har redu-
ceret de alternative selskabers udgifter, i og med at de nu kan nøjes 
med at være til stede på seks mod tidligere ca. 110 af TDC’s centraler 
med henblik på aflevering af termineringstrafik. Men da samtrafik-
punkterne også bruges til at opsamle trafik, og der ikke er stillet krav 
om reduktion af antallet af opsamlingspunkter, oplever de alternative 



 

8 selskaber, at det fortsat er nødvendigt at være til stede på (mange af) 
TDC’s ca. 110 centraler. Hvis ikke der foretages en tilsvarende reduk-
tion af samtrafikpunkter på marked 2, slår effekten af reduktionen af 
samtrafikpunkter på marked 3 således ikke fuldt ud igennem i forhold 
til en forbedring af konkurrencevilkårene.  
 
I forlængelse heraf er det styrelsens vurdering, at der bør være over-
ensstemmelse mellem de regulerede samtrafikpunkter på marked 2 
og marked 3. På den baggrund vurderer Erhvervsstyrelsen, at det er 
nødvendigt at give andre teleselskaber mulighed for at opsamle op-
kaldstrafik fra TDC’s PSTN- og ISDN-slutbrugere i de samme samtra-
fikpunkter, som TDC er pålagt at give adgang til på marked 3.” 

 
De seks specifikke (regionale) samtrafikpunkter, som er nævnt ovenfor, er 
placeret længere fra den kaldende slutbruger, end hvad der er tilfældet for de 
ca. 110 lokale samtrafikpunkter i TDCs net, som hidtil har været genstand for 
TDCs forpligtelse til at skabe netadgang. Når Erhvervsstyrelsen giver andre 
teleselskaber ret til at opsamle taleopkald med henblik på originering i TDCs 
fastnet til prisen for lokal originering, medfører det en omkostningsbyrde for 
TDC, som der ikke opnås dækning for, idet de alternative udbydere bliver fri-
taget for at dække omkostningerne forbundet med behandlingen af trafik 
mellem de lokale og regionale samtrafikpunkter. 
 
Som det fremgår af det oven for citerede, begrunder Erhvervsstyrelsen dette 
med, at der bør være overensstemmelse mellem de regulerede samtrafik-
punkter på marked 2 og marked 3. For så vidt angår marked 3 er der imidler-
tid tale om en symmetrisk regulering medførende en pligt til at skabe netad-
gang, der gælder både for TDC og de øvrige SMP-udbydere de tilsvarende 
markedsafgørelser på marked 3. Dette er imidlertid ikke tilfældet på marked 
2, idet Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse på marked 2 udeluk-
kende indeholder en regulering af samtrafikpunkter, som medfører pligter for 
TDC.  
 
Derfor bibringer Erhvervsstyrelsens udkast til markedsafgørelse på marked 2 
heller ikke ”overensstemmelse mellem de regulerede samtrafikpunkter på 
marked 2 og marked 3”, da TDC ikke opnår en tilsvarende adgang til at op-
samle taleopkald med henblik på originering i alternative selskabers net, som 
de alternative selskaber opnår hos TDC.  
 
Som følge af ovenstående gøres det gældende, at den hidtil gældende regule-
ring af samtrafikpunkter, som fremsat i 2010-afgørelsen overfor TDC på en-
grosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2), opretholdes.  
 
Alternativt bør andre 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 som foreslået af 
Erhvervsstyrelsen. Dette er i øvrigt en adgang de andre teleselskaber allerede 
har i dag, og det er derfor allerede i dag ikke udelukket, at de andre telesel-
skaber kan nøjes med at opsamle trafikken der hvor de i forvejen har opsat 
udstyr med henblik på at terminere trafik på marked 3.  
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Marked 3 
 
Nedenstående er TDC's besvarelse af Erhvervsstyrelsens spørgsmål. 
 
 
Erhvervsstyrelsen skriver på side 82 som spørgsmål til TDC at: 
 

"Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med høringen over nærværende 
afgørelsesudkast anmode om branchens input til, hvorvidt aflevering 
af opkaldstrafik med henblik på terminering af taleopkald til slutbru-
gere, som anvender krydsporteringslignende tjenester, skal kunne 
ske i det af de nedenfor anførte samtrafikpunkter, der ligger nærmest 
den kaldte slutbruger, eller i et vilkårligt af de nedenfor anførte 
samtrafikpunkter." 

 
TDC skal hertil svare, at TDC i dag tilbyder adgang til terminering til 
krydsporteringslignende tjenester i TDC's net via vilkårlige anførte samtrafik-
punkter. TDC mener, at dette bør være princippet for terminering til disse 
tjenester, på samme måde som det er gældende for terminering til VoIP-
slutbrugere. 
 
Erhvervsstyrelsen skriver på side 83 som spørgsmål til TDC at: 
 

"Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at nogle udbydere foretager 
udveksling af opkaldstrafik via datacentre som fx DIX, herunder In-
terxion og UNI.C. Styrelsen skal i forbindelse med høringen over nær-
værende afgørelsesudkast anmode branchen om at tilkendegive, i 
hvilket omfang det fremadrettet vil indebære praktiske udfordringer 
for selskaber at benytte sådanne punkter som samtrafikpunkter med 
henblik på uveksling af opkaldstrafik og i givet fald hvilke, særligt set 
i lyset af muligheden for tillige at kunne aflevere opkaldstrafik via en 
transitudbyder, jf. afnsit 3.4.41 om håndtering af opkaldstrafik voa en 
eller flere transitudbydere" 

 
 
TDC skal til dette svare, at der fra TDC's synspunkt ikke er tekniske udfor-
dringer i at aftale udveksling af trafik via datacentre som DIX. Det bør imid-
lertid sikres, at udveksling i sådanne centre sker på vilkår, herunder sam-
husningsvilkår, svarende til de, der gælder ved udveksling i det terminerende 
selskabs egne samtrafikpunkter. Ingen af de udvekslende parter, bør ved at 
kræve udveksling via et datacenter kunne pålægge den anden part byrder. I 
modsat fald risikerer men at give datacentrene en mulighed for at udnytte de-
res position.  
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Ydermere skriver Erhvervsstyrelsen på side 83 at: 
 

"Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med høringen over nærværende 
afgørelsesudkast anmode branchen om at tilkendegive, i hvilket om-
fang der i dag eksisterer barrierer for udveksling af opkaldstrafik via 
SS7 og /eller IP-Interconnect, samt hvorvidt en forpligtelse til at ud-
veksle opkaldstrafik med andre selskaber via SS7og/eller Ip-
Interconnect vil indebære praktiske udfordringer for selskaberne og i 
givet fald hvilke. 
 
Edvidere ønsker Erhvervsstyrelsen branchens input til, om nærvæ-
rende udkast til afgørelse indebærer begrænsninger eller udfordringer 
i forhold til anvendelse af de åbne internet til overførslen af elektroni-
ske kommuniaktionstjenester" 

 
 
TDC skal hertil svare, at for TDC er pligten til at tilbyde SS7 såvel som Ip-
interconnect uanset netværkstype, en byrde, men ikke nogen teknisk barrie-
re. TDC finder ikke, at afgørelsesudkastet indebærer begrænsninger i forhold 
til anvendelsen af det åbne internet til overførslen af elektroniske kommuni-
kationstjenester, men afgørelses udkastet giver på den anden side ikke nogen 
af parterne en forpligtelse til at anvende det åbne internet til udveksling af 
trafik. TDC kan anbefale, at denne status fastholdes. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Christian Fröhlich 
Afdelingsdirektør, advokat 


