
   [Modtaget pr. mail i Erhvervsstyrelsen den 4. juli 2013] 

 

Telenors bemærkninger til de af Erhvervsstyrelsen udsendte udkast til markedsafgrænsning- og 

analyse på marked 1 og 2.  

 

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 er enig i det grundlag, som Erhvervsstyrelsen baserer sin 

analyse og konklusion på, herunder at  

 

• ”TDC er den største udbyder på markedet og har en markedsandel på mere end 70  pct. af 

det samlede relevante marked samt særligt for PSTN en markedsandel på mere end 80 pct.”  

• ”TDC er det eneste teleselskab, som ejer alle typer af infrastruktur, herunder et 

landsdækkende kobbernet, det største kabel-tv-net samt et omfattende fibernet. Kombineret 

med selskabets størrelse sikrer dette væsentlige synergieffekter og stordriftsfordele, som 

andre selskaber ikke har.”  

• ”TDC kan som følge af selskabets integration og brede geografiske tilstedeværelse tilbyde 

bundtede produkter og tjenester såsom tripleplay landsdækkende.”  

• ”TDC er ikke udsat for modstående købermagt.” 

 

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 på side 57 anfører om Next Generation Access, at der 

som følge af et stigende antal områder med VULA må forventes en stigende grad af managed VoIP-

tjenester baseret på VULA. Erhvervsstyrelsen anfører i den sammenhæng, at ”Ved et fremtidigt 

udbud af fastnettelefoni i NGA-områder må der, såfremt gensalgsforpligtelsen for TDC 

opretholdes, tages hensyn til de konkurrencemæssige aspekter foranlediget af ovenstående 

udvikling. Dette vil gælde ved en priskontrolforpligtelse for gensolgte fastnetabonnementer i NGA-



områder.” Telenor er enig i at der med tiden må forventes flere VoIP-tjenester leveret over VULA. 

Telenor finder det imidlertid uklart, hvad der skal forstås ved Erhvervsstyrelsens bemærkning om 

hensyntagen i forbindelse med udformning af priskontrolforpligtelsen for gensolgte 

fastnetabonnementer. Telenor ser frem til en præcisering heraf.  

 

Telenor skal i denne sammenhæng tilføje, at Telenor har bemærket, at TDC i forbindelse med en 

klagesag i Teleklagenævnet (klage over VULA-prisafgørelse) har klaget over en ubalance mellem – 

på den ene side – gensalg af PSTN-forbindelser i VULA-områder, og – på den anden side – 

udbuddet af managed VoIP baseret på VULA. Hvis den ovenfor nævnte hensyntagen er møntet på 

netop denne angivelige ubalance (og deraf følgende påståede diskrimination), så foreslår Telenor 

denne ubalance genoprettet ved at regulere prisen for gensolgte PSTN-abonnementer således at 

prisen bliver lavere, end den er i dag. 

 

Telenor har bemærket beskrivelsen af frit operatørvalg på side 66ff i udkast til 

markedsafgrænsning- og analyse. Det fremgår af beskrivelsen, at ”TDC afskaffede pr. 1. maj 2012 

fast operatørvalg over for selskabets privatkunder. TDC har i praksis indtil videre på kommerciel 

basis opretholdt muligheden for, at privatkunder kan anvende operatørforvalg, og muligheden for, 

at erhvervskunder kan anvende fast operatørvalg og operatørforvalg.” Telenor er enig i 

Erhvervsstyrelsens konstatering af, at TDC endnu opretholder muligheden for at erhvervskunder 

kan anvende fast operatørforvalg, og at dette sker på kommercielle vilkår. Telenor skal imidlertid 

igen understrege det uholdbare i, at TDC – ganske efter forgodtbefindende – kan opsige de 

pågældende kunders mulighed for at gøre brug af fast operatørvalg. Kunderne har 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. Kundernes samt de 

alternative teleudbyderes modtræk mod en opsigelse fra TDC’s side er således ikke helt så simpel, 

som det er beskrevet af Erhvervsstyrelsen. Telenor skal derfor – endnu engang – anmode 

Erhvervsstyrelsen om at sikre, at fast operatørvalg bliver genetableret som forpligtelse, således at 

TDC ikke også opsiger funktionaliteten for de resterende kunder i TDC’s net, som har ønsket 

trafikken håndteret af Telenor eller andre. 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. Telenor har vanskeligt ved at forstå, at Erhvervsstyrelsen ikke 



finder det nødvendigt at sikre beskyttelse mod at TDC også fjerner denne del af konkurrencen i 

markedet.  

 

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, herunder at  

 

• ” TDC er den største udbyder på markedet og har en markedsandel på 72 pct. af det 

samlede marked. Særligt for PSTN har TDC en markedsandel på knap 100 pct..”  

• ”TDC er det eneste teleselskab, som ejer alle typer af infrastruktur, herunder et 

landsdækkende kobbernet, det største kabel-tv-net samt et omfattende fibernet. Kombineret 

med selskabets størrelse sikrer dette væsentlige synergieffekter og stordriftsfordele, som 

andre selskaber ikke har.”  

• ”TDC kan som følge af selskabets integration og brede geografiske tilstedeværelse tilbyde 

bundtede produkter og tjenester såsom tripleplay landsdækkende.”  

• ”TDC er ikke udsat for modstående købermagt.” 

 

For så vidt angår selve udformningen af forpligtelserne pålagt TDC, så har Telenor både ift. marked 

2 og marked 3 – i tidligere høringssammenhænge – understreget behovet for at regulere markederne 

anderledes, idet eksempelvis TDC’s mange udvekslingspunkter på ”lokalt niveau” har været en 

barriere og alene har kunnet anses for at være en historisk begrundet struktur. Med den seneste 

marked 3-afgørelse har Erhvervsstyrelsen imødekommet dette ønske om ændret struktur. Telenor 

antager at denne ændring i reguleringen af adgangen til TDC’s net på marked 3 helt naturligt også 

vil give anledning til samme overvejelser fsva. originering af trafik (marked 2). Med marked 3 

ændringen er der således færre og mere centrale udvekslingspunkter fsva. terminering, men indtil 

marked 2 reguleringen ændres vil det endnu være nødvendigt at være til stede og opsamle i de 

mange lokale punkter for at få adgang til den regulerede lokaltakst, med mindre man vælger at 

opsamle på mere centrale punkter i nettet og dermed må acceptere at betale et ikke-reguleret tillæg 

til den regulerede takst.  

 



Erhvervsstyrelsen anfører herom på side 60 i udkast til markedsafgrænsning og –analyse på marked 

2, at ”Imidlertid fastslår den gældende markedsafgørelse af 22. december 2010 over for TDC på 

origineringsmarkedet, at udbydere som ønsker at aftage trafik fra TDC til reguleret (lokal) 

origineringstakst, skal opsamle den pågældende trafik direkte på den af TDC’s lokalcentraler, som 

ligger nærmest den kaldende slutbruger. Dette indebærer, at udbydere til reguleret 

termineringstakst kan aflevere 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 drage fordel af reduktionen af antallet af 

samtrafikpunkter, idet det er nødvendigt for udbyderne fortsat at opretholde udstyr (og 

samtrafikaftaler) på de 110 centraler af hensyn til at kunne opnå regulerede origineringstakster. 

Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med den igangværende markedsundersøgelse se på de 

konkurrencemæssige aspekter foranlediget af dette forhold. 

 

Telenor er helt enig i Erhvervsstyrelsens beskrivelse af situationen, og ser frem til at 

Erhvervsstyrelsen på et senere tidspunkt fremkommer med styrelsens forslag til udformning af 

forpligtelse på dette punkt. 
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