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I. SAGSFORLØB 

Den 6. november 2013 registrerede Kommissionen en anmeldelse1 fra Erhvervsstyrelsen 
i Danmark vedrørende markedet for adgang til det offentlige telefonnet på et fast sted for 
privat- og erhvervskunder2 i Danmark. 

Den nationale høring fandt sted fra den 3. juni 2013 til den 1. juli 2013 (om 
markedsafgrænsningen og analysen af stærk markedsposition) og fra den 
6. september 2013 til den 7. oktober 2013 (om udkast til foranstaltninger, herunder 
forpligtelserne). 

Den 18. november 2013 sendte Kommissionen Erhvervsstyrelsen en anmodning om 
supplerende oplysninger, og den modtog et svar den 21. november 2013. Den 
25. november havde Kommissionen et telefonmøde med Erhvervsstyrelsen og fik 
yderligere forklaringer den 26. november 2013. 

                                                 
1 I henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ("rammedirektivet") 
(EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33, ændret ved direktiv 2009/140/EF (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37) og 
forordning (EF) nr. 544/2009/EF (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 12). 

2 Svarende til marked 1 i Kommissionens henstilling 2007/879/EF af 17. december 2007 om relevante 
produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt 
forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om 
fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 344 af 
28.12.2007, s. 65). 
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I henhold til artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet kan de nationale tilsynsmyndigheder, 
Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC) og Kommissionen fremsætte bemærkninger til det anmeldte 
udkast til foranstaltninger til den pågældende nationale tilsynsmyndighed.  

II. INDHOLDET AF UDKASTET TIL FORANSTALTNINGER 

II.1. Baggrund 
I Erhvervsstyrelsens anden undersøgelse3 af markedet for detailadgang til det offentlige 
telefonnet indgik adgang via PSTN, ISDN og managed taletelefoni over bredbåndsnettet 
(VoB).  Erhvervsstyrelsen konkluderede, at managed VoB-adgang burde være omfattet 
af markedet på grund af den store udbredelse af bredbåndsforbindelser og 
substituerbarheden. Derimod var adgangstjenester, som udbydes af mobilnetoperatører, 
ikke omfattet på grund af forskelle i prisstrukturer, kvalitet, tilgængelighed og påtænkt 
anvendelse. Erhvervsstyrelsen mente, at TDC havde en stærk markedsposition. 
Erhvervsstyrelsen bemærkede, at TDC har en høj markedsandel (74 % for privatkunder 
og 80 % for erhvervskunder), og konkluderede, at markedet er karakteriseret ved høje 
adgangsbarrierer og mangel på potentiel konkurrence.  

Med hensyn til PSTN-linjer og ISDN-linjer pålagde Erhvervsstyrelsen TDC 
adgangsforpligtelser (herunder WLR), priskontrol baseret på historiske omkostninger, 
omkostningsregnskaber, ikkediskrimination, transparens og regnskabsopsplitning. 
Erhvervsstyrelsen har ikke pålagt forpligtelser med hensyn til VoB-tjenester, da den 
mente, at dette ville være uforholdsmæssigt byrdefuldt: VoB-tjenester udbydes af en 
række leverandører, som kan få adgang til de nødvendige input via deres egen 
infrastruktur, ubundtet adgang til accesnettet eller regulerede bredbåndsmarkeder. 

Kommissionen havde ingen bemærkninger.  

II.2. Markedsafgrænsning 
Erhvervsstyrelsen mener som i sin anden undersøgelse, at det relevante marked er et 
samlet marked for privatkunder og erhvervskunder, som omfatter adgang via PSTN, 
ISDN og managed taletelefoni over bredbåndsnettet (VoB). Endvidere foreslår 
Erhvervsstyrelsen i det anmeldte udkast til foranstaltninger at lade visse unmanaged 
VoIP-adgangstjenester være omfattet, nemlig alene dem, hvor udbyderne tildeler 
slutbrugerne et 8-cifret nummer i den danske nummerplan; andre slags unmanaged VoIP-
adgangstjenster udelukkes fra markedet4. Erhvervsstyrelsen præciserer endvidere, at 
udbyderen af unmanaged VoIP skal have indgået mindst én samtrafikaftale med en 
netoperatør for at kunne afvikle sin taletrafik til og fra andre netværk.  

Erhvervsstyrelsen konkluderer, at opkald via managed og unmanaged VoIP, hvor 
slutbrugeren udstyres med et 8-cifret nummer, er sammenlignelige med PSTN-baserede 
telefonitjenester, hvad angår lydkvalitet, stabilitet og tilgængelighed.  

Erhvervsstyrelsen finder, at den teknologiske udvikling og telefonselskabernes 
modernisering af nettene har gjort det muligt at tilbyde større båndbredder, som 
understøtter dataintensive tjenesteydelser. Da VoIP-baserede telefonitjenester ikke 
forudsætter speciel stor båndbredde, finder Erhvervsstyrelsen, at forskellen mellem 
managed og unmanaged VoIP er ubetydelig.  Derudover mener Erhvervsstyrelsen, at 

                                                 
3 K(2010) 9112. 
4 Erhvervsstyrelsen holder også de unmanaged VoIP-adgangstjenester, som har andre brugsegenskaber 

end PSTN, ude fra markedet, idet både den kaldende og den kaldte part er nødt til at installere et 
program for at foretage eller modtage opkald via internettet. 
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etableringen af unmanaged VoIP er meget simpel, idet det er tilstrækkeligt at have en 
kasse forbundet til bredbåndsrouteren for at kunne benytte unmananaged VoIP som 
almindelig fastnettelefoni. Af disse grunde konkluderer Erhvervsstyrelsen, at managed og 
unmanaged IP-baserede telefonitjenester bør behandles som ét VoIP-produkt.   

Hvad angår mobiltelefoni, mener Erhvervsstyrelsen, at dette område ikke er omfattet af 
det relevante marked, da det ikke er en substitut for PSTN, ISDN eller VoIP-adgang på 
grund af forskellig påtænkt anvendelse, ringere lydkvalitet, utilstrækkelig dækning 
indendørs og udfald.  

Erhvervsstyrelsen anser det geografiske marked for at dække hele Danmark.  

II.3. Konstatering af stærk markedsposition 
TDC's markedsandel af PSTN- og ISDN-abonnementer er forblevet høj og stabil over 
tid, mens det samlede antal fastnetabonnementer er faldende. Kun antallet af 
abonnementer baseret på unmanaged VoIP er steget væsentligt siden 2009, men de udgør 
kun ca. 3 % af alle abonnementer5. 

TDC's markedsandel af PSTN- og ISDN-abonnementer var på henholdsvis 83 % (faldet 
fra 84 %) og 75 % (faldet fra 82 %). Abonnementer baseret på managed VoIP tegner sig 
for 37 % af det samlede marked, og TDC's andel er steget til 61 % (fra 57 %). 
Erhvervsstyrelsen konkluderer, at markedet er kendetegnet ved høje adgangsbarrierer (i 
lyset af stor- og samdriftsfordele, irreversible omkostninger og den etablerede operatørs 
vertikale integration) samt af mangel på potentiel konkurrence og modstående 
købermagt. 

Ifølge Erhvervsstyrelsen er adgangsbarriererne for levering af VoIP-adgangstjenester 
mindre sammenlignet med levering af PSTN-/ISDN-adgangstjenester på grund af 
forekomsten af engrosadgangsprodukter (ubundtet adgang og bitstrøm). Ikke desto 
mindre er der ifølge Erhvervsstyrelsen stadig en betydelig gruppe kunder (ca. 24 %), som 
ikke ønsker at tegne et bredbåndsabonnement (og dermed en VoIP-tjeneste), og der er 
også kunder, som foretrækker at beholde deres PSTN-/ISDN-abonnement, selv om de har 
mulighed for en bredbåndsforbindelse. Dertil kommer, at TDC har en forholdsvis høj 
andel af markedet for managed VoIP-forbindelser (61 %). 

Med hensyn til mobiltelefoni mener Erhvervsstyrelsen, at dette område, selv om det ikke 
er omfattet af det relevante marked, er én af de faktorer, som påvirker udviklingen på 
markedet for adgang til det faste telefonnet. Ikke desto mindre er det Erhvervsstyrelsens 
opfattelse, at selv om der kan være grund til at opsige et længerevarende PSTN-
abonnement, er der andre forhold, såsom stabilitet, sikkerhed, kvalitet, anvendelse og 
vaner, som begrænser konkurrencepresset fra mobiltelefonabonnementer.  

Erhvervsstyrelsen konkluderer i lyset heraf, at TDC har en stærk markedsposition på 
markedet for adgang til det faste telefonnet.  

II.4 Regulerende foranstaltninger 
Erhvervsstyrelsen foreslår, at TDC pålægges følgende forpligtelser: adgangsforpligtelse 
(herunder WLR), priskontrol baseret på historiske omkostninger6, 
                                                 
5 TDC udbyder ikke tjenester baseret på unmanaged VoIP. 
6 I svaret på anmodningen om oplysninger præciserer Erhvervsstyrelsen, at der i praksis anvendes en 

blanding af aktuelle og historiske omkostninger til at beregne WLR-accesprisen. Omkostningerne ved 
accesinfrastrukturen beregnes på grundlag af en LRAIC-omkostningsmodel, som anvendes til at 
fastsætte de regulerede engrospriser for adgang på marked 4 og 5, mens de øvrige elementer, som er 
nødvendige for at kunne levere WLR, prissættes på grundlag af historiske omkostninger, som TDC har 
fra sine regulatoriske regnskaber.  
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omkostningsregnskaber, ikkediskrimination, offentliggørelse af et standardtilbud, 
transparens (herunder KPI og SLA) og regnskabsopsplitning.  

Forpligtelserne vedrører kun PSTN-adgang og ISDN-adgang. Hvad angår 
fastnetabonnementer via managed og unmanaged VoIP konkluderer Erhvervsstyrelsen, at 
det ville være uforholdsmæssigt byrdefuldt at pålægge forpligtelser. I modsætning til 
PSTN og ISDN kan VoIP-baserede adgangstjenester ydes på grundlag af den regulerede 
ubundtede adgang og engrossalg af bredbåndsadgang (dvs. bitstrømtjenester).  

Erhvervsstyrelsen præciserer endvidere, at der med hensyn til de konstaterede 
konkurrenceproblemer kun er pålagt forpligtelser vedrørende engrossalg af adgang (leje 
af kredsløb på engrosniveau (WLR)). Detailmarkedet for adgangstjenester er således ikke 
omfattet af regulerende foranstaltninger.  

III. BEMÆRKNINGER 

Kommissionen har gennemgået anmeldelsen og de yderligere oplysninger, som 
Erhvervsstyrelsen har fremsendt, og har følgende bemærkninger:7 

Der er behov for en klar afgrænsning af markedet 
Kommissionen bemærker, at Erhvervsstyrelsen præciserer, at forskellen mellem 
managed VoIP-tjenester og visse unmanaged VoIP-tjenester er meget teoretisk. 
Den teknologiske udvikling og den større udbredelse af større 
bredbåndsforbindelser har mindsket forskellen mellem disse to tjenester, især 
med hensyn til tilslutningsstabilitet og talekvalitet, i en sådan grad, at de kan 
behandles som ét VoIP-produkt. 

Ikke desto mindre foreslår Erhvervsstyrelsen, at kun de VoIP-tjenester, hvor 
slutbrugeren tildeles et 8-chifret abonnementsnummer fra den danske 
nummerplan, bliver omfattet af det relevante marked. Erhvervsstyrelsen 
begrænser endvidere produktmarkedet ved kun at medtage de unmanaged VoIP-
tjenester, der udbydes af en operatør, som har en VoIP-server, slutbrugerudstyr 
(dvs. en PSTN-adapter) og mindst én samtrafikaftale med en anden netoperatør, 
som afvikler trafikken til og fra VoIP-operatøren.  

Det er dog Kommissionens opfattelse, at formuleringen af det anmeldte udkast til 
foranstaltning, uanset ovenstående begrænsninger, stadig giver et vist spillerum 
med hensyn til fortolkning af, præcis hvilke karakteristika ved udbydere af 
unmanaged VoIP der gør disse udbyderes adgangstjenester substituerbare med 
PSTN-adgang og ISDN-adgang.  

Kommissionen beder derfor Erhvervsstyrelsen om at dokumentere de særlige 
karakteristika ved managed og unmanaged VoIP i Danmark bedre og redegøre 
nærmere herfor i den endelige vedtagne foranstaltning. Erhvervsstyrelsen bør 
navnlig præcisere, om og i hvilket omfang det er faktorer såsom kontrollen over 
nummertildelingen, VoIP-serveren, slutbrugerudstyret (dvs. PSTN-adapteren), 
samtrafikaftalen eller andre faktorer, der er afgørende for, om unmanaged VoIP-
adgangstjenester skal anses som en del af det relevante marked. I den forbindelse 
anmoder Kommissionen Erhvervsstyrelsen om at forklare, hvordan de særlige 
karakteristika, der benyttes til afgrænsning af henholdsvis markedet for adgang til 
fastnet, markedet for acces i faste net og markedet for terminering i faste net, er 
forskellige og hvorfor8.   

                                                 
7 I henhold til rammedirektivets artikel 7, stk. 3. 
8 Se Kommissionens bemærkninger i sag DK/2013/1525 og DK/2013/1526. 
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Konkurrence fra VoIP-telefoni og mobiltelefoni 
Kommissionen bemærker, at Erhvervsstyrelsen konkluderer, at TDC fortsat har 
en stærk markedsposition på markedet for adgang til det faste telefonnet. 
Erhvervsstyrelsen vurderer i den forbindelse, at adgangsbarriererne generelt set 
stadig er betydelige på trods af dens konklusion om, at managed og unmanaged 
VoIP tilhører samme relevante marked, og at adgangsbarriererne for at udbyde 
disse VoIP-adgangstjenester er mindre betydelige. Kommissionen finder, at visse 
markedskarakteristika, såsom den store udbredelse af bredbånd, den stigende og 
betydelige indførelse af VoIP-adgangstjenester og det væsentlige fald i 
fastnetabonnementer i Danmark9, kunne pege i retning af en konklusion om, at 
alternative operatører i løbet af den nuværende undersøgelsesperiode kunne blive 
mere uafhængige af den etablerede operatørs net. I så tilfælde kunne udviklingen 
på det pågældende marked ved udgangen af denne undersøgelsesperiode gå i 
retning af effektiv konkurrence.  

I lyset af den betydelige og væsentlige andel af husholdninger i Danmark10, som 
kun benytter mobiltelefoni, ser mobiltelefontjenester ligeledes ud til at udøve et 
væsentligt konkurrencepres. 

Kommissionen anerkender, at Erhvervsstyrelsen i lyset af de særlige forhold 
beskrevet ovenfor, men også andre forhold (prisudviklingen, TDC's betydelige 
andel af markedet for managed VoIP, segmentet for unmanaged VoIP, som stadig 
er forholdsvis nyt, og de bundne brugere, der foretrækker et PSTN-/ISDN-
abonnement) har konkluderet, at TDC stadig har en stærk markedsposition. I 
betragtning af den hurtige udvikling på markedet, herunder det store fald i 
fastnettelefonabonnementer og den stigende andel af husholdninger, som alene 
benytter mobiltelefoni i Danmark, samt princippet om, at der kun bør anvendes 
forhåndsregulering, hvis der ikke er nogen reel og bæredygtig konkurrence, 
opfordrer Kommissionen Erhvervsstyrelsen til at følge udviklingen nøje og 
revurdere markedet med henblik på at trække forpligtelserne tilbage, så snart det 
er nødvendigt.  

I henhold til artikel 7, stk. 7, i rammedirektivet skal Erhvervsstyrelsen i videst mulig 
udstrækning tage hensyn til bemærkningerne fra andre nationale tilsynsmyndigheder, 
BEREC og Kommissionen. Styrelsen kan derefter vedtage det således ændrede udkast til 
foranstaltning og skal i så fald fremsende det til Kommissionen. 

Kommissionens holdning til denne anmeldelse berører ikke dens holdning til andre 
udkast til foranstaltninger, der anmeldes. 

I henhold til punkt 15 i henstilling 2008/850/EF11 offentliggør Kommissionen dette 

                                                 
9 Ifølge den seneste undersøgelse om husholdningers elektroniske kommunikation (Special 

Eurobarometer 396: "E-Communications Household Survey", 13. august 2013) havde Danmark det 
største fald i fastnetabonnementer i EU (-15 % siden december 2011).  

10 Erhvervsstyrelsen anerkender, at den ikke indsamler data om, hvilken andel af husholdningerne i 
Danmark der kun benytter mobiltelefoni. Kommissionen peger i den forbindelse på andre pålidelige 
kilder, såsom undersøgelsen om husholdningers elektroniske kommunikation fra 2012 (Special 
Eurobarometer 381: "E-Communications Household Survey", juni 2012). Ifølge den kilde benytter 
48 % af husholdningerne kun mobiltelefoni. 

11 Kommissionens henstilling 2008/850/EF af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i 
henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 301 af 12.11.2008, 
s. 23). 
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dokument på sit websted. Kommissionen anser ikke oplysningerne i det for fortrolige. 
Hvis De på baggrund af EU's og de nationale regler om forretningshemmeligheder 
mener, at dette dokument indeholder fortrolige oplysninger, som De ønsker slettet inden 
offentliggørelsen, bedes De meddele det til Kommissionen12 senest tre hverdage efter at 
have modtaget dokumentet13. En sådan anmodning skal begrundes. 

Med venlig hilsen 
På Kommissionens vegne  
Robert Madelin 
Generaldirektør 

                                                 
12 Anmodningen bedes sendt enten pr. e-mail til CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller pr. fax til 

+32 2 298 87 82. 
13 Selve resultatet af Kommissionens vurdering vil muligvis blive offentliggjort inden udløbet af denne 

tredagesfrist. 


