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Høring over udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyser 
på markederne 1-3 (fastnetmarkederne) 
Erhvervsstyrelsens har den 3. juni 2013 udsendt udkast til markedsafgræns-
ning og markedsanalyser på markederne 1-3 (fastnetmarkederne) i høring, 
hvilket giver TDC anledning til følgende bemærkninger. 
 
Generelt 
TDC er enig med Erhvervsstyrelsen i, at mobiltjenester ikke omfattes af mar-
kederne for hhv. fastnetabonnementer (marked 1), fastnet originering (mar-
ked 2) og fastnet terminering (marked 3), idet der er ikke er to-vejs-
substitution mellem mobiltjenester og fastnettjenester.  
 
Mobiltjenesterne udgør imidlertid et væsentligt konkurrencepres på TDC’s 
mulighed for at agere på marked 1 og marked 2. Der henvises til TDC’s hø-
ringssvar af 11. februar 2013 samt selskabets uddybning på mødet med Er-
hvervsstyrelsen den 22. februar 2013. 
 
Det kan ud fra udviklingen af markedernes størrelse men også ud fra den 
ageren leverandører af mobil-originering på marked 1 udviser konstateres, at 
der er tale på efterspørgselssiden tale en-vejs substitution fra fastnet-
originering til mobil-originering, hvilket underbygges af udkastet afsnit 
1.1.3.2 
 
Det betyder, at markedsstyrke på marked 1-2 ikke kun skal ses i lyset af de 
enkelte aktørers markedsandele og skift mellem de forskellige produkter på 
markedet, men at udbuddet af produkter på markedet for mobil-originering 
har en betydelig indvirkning på bl.a. prisdannelsen på marked 1 og marked 2. 
  
En prisstigning på PSTN vil indebære at detailkunder skifter i endnu højere 
grad fra fastnet til mobil, hvilket igen betyder, at uanset nominel markedsan-
del kan en dominerende udbyder, in casu TDC, ikke agere uafhængigt af kon-



 

2 kurrenter, der leverer delvist substituerende produkter, som eksempelvis mo-
bil. Denne udvikling skal derfor inddrages in vurdering af SMP. 
 
Marked 2 
 
Styrelsen skriver på s. 57  
 

”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 fastnet-
abonnementer i NGA-områder.” 

 
TDC læser ovenstående citat således, at den fremtidige pris på gensalg i 
NGA-området eventuelt skal justeres (ved brug af VULA-accessomkostninger i 
stedet for LRAIC). TDC finder imidlertid ikke, at dette er i overensstemmelse 
med det politiske ønske om netudbygning som stimuleres via prissætning af 
produkter på investeringsstigen. Uagtet, at styrelsen har opgivet denne sti-
mulation af netudbygning i VULA-områder på marked 4 og 5 (hvorved acces-
sen så kan prissættes ud fra historiske omkostningers metode), er dette inci-
tament fortsat gældende på marked 1 (og de resterende markeder). Udbyg-
ningen af NGA-områder er netop drevet af ønsket om mere data-kapacitet til 
kunderne, og ikke om mere telefoni-kapacitet, som styrelsen selv skriver er 
forsvindende. TDC finder det derfor afgørende, at accessdelen af gensolgt 
PSTN-abonnementer og VoIP-abonnementer afsat på marked 1 prissættes 
pga. LRAIC. TDC opfatter styrelsen nylige afgørelse mod Telenor, som at sty-
relsen støtter denne tilgang.  
 
Marked 2 
Styrelsen anfører i afsnit 2.6.1 ’Samtrafik mellem udbyderne’ 
 

”Dette indebærer, at udbydere til reguleret termineringstakst kan af-
levere trafik til TDC på seks centraler, men at disse udbydere stadig 
skal opsamle trafik på de 110 TDC-lokalcentraler for at opnå reguleret 
origineringstakst. De pågældende udbydere kan dermed ikke fuldt ud 
dragefordel af reduktionen af antallet af samtrafikpunkter, idet det er 
nødvendigt for udbyderne fortsat at opretholde udstyr (og  samtrafi-
kaftaler) på de 110 centraler af hensyn til at kunne opnå regulerede 
origineringstakster.” 

 
Det er TDC’s opfattelse, at det af styrelsen adresserede forhold er opstået 
som følge af styrelsen valg på marked 3, hvor trafik afleveret centralt i nettet 
kan afregnes til lokaltakst. Som TDC skriver under marked 3, er TDC ikke 
enig i forudsætningen om konkurrenceforvridning. Ved den af styrelsen fore-
slåede tilpasning af marked 2, vil styrelsen fjerne incitamentet til udbygning 
af netværk mhp. infrastrukturbaseret konkurrence. Der henvises til bemærk-
ningerne nedenfor. 



 

3 Marked 3 
I afsnit 2.7.1 ’Teleselskabernes forskellige netopbygning’, angiver styrelsen, 
at selskabernes forskelle i antal samtrafikpunkter udgør en konkurrencefor-
vridning på markedet, og på baggrund heraf skal terminering mere centralt i 
nettet afregnes til lokaltakst for at stille selskaberne lige.  
 
TDC er ikke i enig i at der er tale om konkurrenceforvridning og det synes 
heller ikke at være Teleklagenævnets opfattelse i afgørelserne af 6. oktober 
2011 vedrørende ITST’s daværende marked 3-afgørelser overfor Telenor og 
Telias.  
 
Telereguleringen har bl.a. til formål at skabe incitament til udbygning af net-
værk mhp. infrastrukturbaseret konkurrence. Dette incitament er netop ble-
vet understøttet af differentierede priser på terminering (og origninering) på 
lokalt niveau, regionalt niveau og mellem regionalt niveau. Styrelsen elimine-
ring af dette incitament, hvor operatører kan opnå billigere terminering ved 
udbygning af nettet (hvor ved er etableres flere samtrafikpunkter), modar-
bejder den politiske intention med reguleringen.  
 
Teleklagenævnet i ovennævnte afgørelser ikke betegnet selskabernes forskel-
le i samtrafikpunkter som en konkurrenceforvridning. Nævnet har alene 
adresseret, at styrelsen i sin udmøntning af marked 3 afgørelserne skal tage 
hensyn til de omkostningsforskelle der er indlejret på marked 3 grundet sel-
skabernes forskellige omkostningsstrukturer.  
 
TDC skal på den baggrund opfordre Erhvervsstyrelsen til ikke at betegne for-
skellene i samtrafikpunkter som en konkurrenceforvridning, og henset til Te-
leklagenævnets afgørelser alene lade forholdet adressere på marked 3.  
 
Krydsporteringslignende tjenester 
Erhvervsstyrelsen lægger op til i udkastet, at terminering til krydsporte-
ringslignende tjeneste i modsætning til hvad Erhvervsstyrelsen er nået frem 
til i tidligere afgørelser, ikke er omfattet af marked 3. TDC finder ikke, at der 
denne vurdering af korrekt. 
 
Grundlæggende gælder det, at hverken den kaldende slutbruger eller den 
kaldende slutbrugers udbyder kan skelne mellem kald til fastnetnumre, der 
termienres i fastnet eller i krydsporteringslignende tjenester. Det er således 
ikke korrekt, når styrelsen i punkt 1.1.4.2, anfører ”Derved fremstår et fast-
netnummer, både for den der foretager og den der modtager opkaldet, som 
om det er krydsporteret.”  
Erhvervsstyrelsen redegør i afsnit 1.8.4.4 for en række forhold, der taler for 
at lade terminering til krydporteringslignende tjenester være omfattet af mar-
ked 3. Ikke desto mindre når Erhvervsstyrelsen til den modsatte konklusion.  
 
Begrundelsen for dette synes at være, at terminering til en krydsporte-
ringslignende tjeneste ikke udgør et reelt alternativ til en PSTN-baseret tjene-



 

4 ste pga. risiko for forringet lydkvalitet og for afvisning. Begge risici er knyttet 
til mobilnettenes karakter. 
 
Denne vurdering af substitutionsmuligheder kunne inddrages i vurderingen af, 
hvorvidt krydsporteringslignende tjenester hører til på marked 1. På marked 
3, er substitutionskriteriet uden betydning, idet køber på marked 3 ikke kan 
substituere kald mod ét nummer – og den deraf følgende tjeneste-  med kald 
til et andet nummer.  
 
TDC vil derfor opfordre Erhvervsstyrelsen til at fastholde konklusionen fra den 
nugældende markedsafgørelse, idet der ikke sket ændringer i markedet, der 
kan begrunde nogen ændring i konklusionen. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Christian Fröhlich 
Afdelingsdirektør, advokat 


