
Hermed Telenors bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udsendte udkast til markedsafgørelse 

for marked 1 og 2 (sendt i høring den 6. september 2013).  

 

Fsva. Marked 1: 

Telenor er helt overordnet enig i, at detailmarkedet for fastnettilslutninger ikke er præget af 

reel konkurrence, samt at TDC har og inden for den nærmeste årrække vil fastholde en stærk 

markedsposition på dette marked. Telenor skal i den forbindelse henvise til selskabets 

høringssvar af 4. juli 2013, hvori Telenor i al væsentlighed giver opbakning til 

Erhvervsstyrelsens udkast til analyse. Det er Telenors klare vurdering, at reguleringen bør 

fastholdes på dette marked bl.a. for så vidt angår adgang til gensalg af abonnementer og 

fastnettelefoni. Uanset PSTN som forretningsområde er for nedadgående, og uanset at Telenor 

foretrækker at etablere kunderne på VoIP, så er en ikke uvæsentlig andel af konkurrencen på 

fastnettelefoni-markedet stadig baseret på PSTN. 

 

Telenor har noteret sig, at Erhvervsstyrelsen med afgørelsen lægger op til differentieret 

prissætning af gensalgsprodukter leveret i hhv. NGA-områder og ikke-NGA-områder. Telenor 

bakker op om en sådan løsning, eftersom Erhvervsstyrelsen under alle omstændigheder synes 

at fastholde det synspunkt, at input, der indgår fra marked 4 (Rå Kobber hhv. VULA) skal 

indgå med den prissætning (LRAIC hhv. modificeret LRAIC), som de pågældende ydelser også 

kan aftages til direkte fra marked 4 af eksterne aftagere (herunder Telenor). Hvis 

Erhvervsstyrelsen fastholder, at de nævnte input fra Marked 4 skal prisfastsættes med direkte 

udgangspunkt i de priser, der er fastsat på Marked 4, da må den nødvendige følge heraf da 

også være at prisfastsættelsen på marked 1 må tage højde for den differentierede prissætning 

på marked 4 afhængigt af om et produkt leveres indenfor eller udenfor NGA-område. Helt 

overordnet havde Telenor dog gerne set, at Erhvervsstyrelsen valgte at fastsætte produkterne 

på marked 1 baseret på historiske omkostningers metode, også for de af 

omkostningselementerne, der er prissat ved anden metode på marked 4.  

    

Telenor konstaterer i øvrigt, at Erhvervsstyrelsen ikke har fundet anledning til at følge Telenors 

og andre selskabers anbefaling om at sikre fortsat adgang til fast operatørvalg uanset om den 

pågældende slutkunde måtte have valgt fortsat at have sit fastnetabonnement hos TDC. 

Telenor er grundlæggende uenig i Erhvervsstyrelsens grundlag for ikke at ville adressere den 

noget uholdbare situation, at TDC alene af kommercielle grunde opretholder muligheden for, at 

privatkunder kan anvende operatørforvalg, og muligheden for, at erhvervskunder kan anvende 

fast operatørvalg og operatørforvalg. Som understreget flere gange før, så har slutkunderne 

forskellige grunde til at vælge fortsat at have abonnement hos TDC, samtidigt med at de 

vælger at få leveret telefoniydelser af andre selskaber end TDC ved hjælp af fast operatørvalg. 



Erhvervsstyrelsen kan have ret i at antallet af de resterende kunder på fast operatørvalg ikke 

er væsentlig set i forhold til den samlede PSTN-og ISDN-kundebase, men der er tale om 

kunder der giver en betydeligt højere indtjening end tilsvarende kunder i privatmarkedet.  

 

Fsva. Marked 2: 

Telenor er enig i, at engrosmarkedet for fastnetoriginering ikke er præget af reel konkurrence, 

samt at TDC har og inden for den nærmeste årrække vil fastholde en stærk markedsposition 

på dette marked. Telenor er enig i det grundlag, som Erhvervsstyrelsen baserer sin analyse og 

konklusion på, og enig i de forpligtelser, herunder indholdet heraf, som Erhvervsstyrelsen har 

valgt at pålægge TDC. Telenor er i særlig grad enig i rationalet bag reduktionen af antallet af 

samtrafikpunkter på marked 2 – fra 110 opsamlingspunkter til 6 opsamlingspunkter. Telenor 

har både ift. marked 2 og marked 3 – i tidligere høringssammenhænge – understreget behovet 

for at regulere markederne anderledes, idet TDC’s mange udvekslingspunkter på ”lokalt 

niveau” har været en barriere og alene har kunnet anses for at være en historisk begrundet 

struktur. Nu hvor Erhvervsstyrelsen allerede har ændret i antallet af nødvendige 

samtrafikpunkter på marked 3, er det naturligt at gøre det samme på marked 2. I modsat fald 

vil det fortsat være nødvendigt at være til stede og opsamle i de 110 lokale punkter for at få 

adgang til den regulerede lokaltakst.   
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