
 

NOTAT 

Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmar-
kedet for fastnettilslutninger (marked 1) 
 
Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til og med den 7. 
oktober 2013 gennemført en national høring over udkast til markedsafgø-
relse på detailmarkedet for fastnettilslutninger. 
 
Den 6. november 2013 notificerede Erhvervsstyrelsen et udkast til mar-
kedsafgørelse, markedsafgrænsning og analyse over for Europa-
Kommissionen med henblik på gennemførsel af en fællesskabshøring i 
henhold til rammedirektivets artikel 71. Det notificerede udkast er blevet 
revideret på baggrund af de bemærkninger, der indkom under den natio-
nale høring.  
 
Resultat af høringen 
Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, 
Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) og Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen. Telia, FDA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke 
haft bemærkninger til udkast til markedsafgørelse. I dette høringsnotat 
redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er indkommet i forbin-
delse med høringen, og bemærkningerne kommenteres. Høringssvarene 
findes på www.erhvervsstyrelsen.dk. 
 
Ud over de anbringender, der behandles i nærværende høringsnotat, har 
de indkomne høringssvar givet anledning til tilføjelser, præciseringer og 
uddybninger i markedsafgrænsningen, markedsanalysen og markedsafgø-
relsen. 
 
1. Priskontrol 
TDC er ikke enig i Erhvervsstyrelsens begrundelse for prisregulering på 
marked 1, herunder den særlige prissætning i NGA-områder. TDC finder 
denne regulering uhjemlet og i strid med gældende praksis.  
 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles ram-

mebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), 

EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33, ændret ved direktiv 2009/140/EF (direktivet om bedre 

regulering), EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37, og forordning 544/2009/EF, EUT L 167 af 

29.6.2009, s. 12. 
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Hvad angår behovet for at regulere prisen på gensalg af PSTN og ISDN, 
finder TDC ikke, at det er relevant, hvor stor en andel gensalg udgør af 
PSTN henholdsvis ISDN for de alternative teleselskaber. I stedet bør der 
ses på den samlede andel af gensolgte linier leveret af alternative udbyde-
re. Denne andel er faldende og var i 1H2012 under 30 %. TDC mener 
desuden, at udviklingen i prisreguleringen ikke har haft betydning for 
konkurrencen på telefonimarkedet.  
 
Det er Telenors klare vurdering, at reguleringen bør fastholdes på dette 
marked bl.a. for så vidt angår adgang til gensalg af abonnementer og fast-
nettelefoni. Uanset PSTN som forretningsområde er for nedadgående, er 
en ikke uvæsentlig andel af konkurrencen på fastnettelefoni-markedet 
stadig baseret på PSTN. 
 
Erhvervsstyrelsen har i markedsafgørelsen fundet det nødvendigt at foku-
sere på betydningen af gensalg for TDC’s konkurrenter for hver af tjene-
sterne. Analysen viser således, at TDC’s konkurrenter i høj grad er af-
hængige af muligheden for gensalg af PSTN, i nogen grad er afhængige 
af muligheden for gensalg af ISDN og ikke i samme grad er afhængige af 
muligheden for gensalg af VoIP. 
 
Såfremt styrelsen, som foreslået af TDC, fokuserede på den samlede be-
tydning af gensalg, ville gensalg fortsat have en så markant betydning for 
TDC’s konkurrenter, at det kunne give anledning til at konkludere, at 
prisregulering af gensalg af både PSTN, ISDN og VoIP var nødvendigt at 
pålægge som forpligtelse. 
 
Idet reguleringen på de underlæggende engrosmarkeder (marked 4 og 
marked 5), vil være tilstrækkeligt til at sikre tilfredsstillende konkurrence 
i forhold til VoIP-delen af markedet, er det således primært af væsentlig 
betydning for konkurrencen fra de alternative udbydere, at der er mulig-
hed for gensalg af PSTN og ISDN. 
 
Hvad angår TDC’s kommentar om, at prisreguleringen er uden betydning 
for konkurrencen på markedet, skal Erhvervsstyrelsen pege på, at om end 
markedet er aftagende, er det fortsat et stort marked med over 2 mio. 
abonnementer. Derfor er prisregulering fortsat nødvendig. 
 
TDC anfører, at prisreguleringen af gensalg af PSTN og ISDN tilslutnin-
ger 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. 
 
Telenor bakker under omstændighederne op om en differentieret prissæt-
ning af gensalgsprodukter leveret i hhv. NGA-områder og udenfor NGA-
områder. 
 
Indledningsvis skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at den af styrelsen an-
vendte tilgang, er udtryk for en fastholdelse af de hidtil gældende prin-
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cipper for fastsættelse af priser på markedet, herunder blandt andet leve-
rancekædeprincippet.  
 
Behovet for at foretage en differentieret prissætning af PSTN/ISDN in-
denfor og udenfor NGA-områder blev understreget i forbindelse med hø-
ringen over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 20. december 2012 om fast-
sættelse af maksimale netadgangspriser for VULA. I denne forbindelse 
anførte TDC, at der kan ske en konkurrenceforvridning mellem udbydere 
af PSTN/ISDN og udbydere af VoIP i NGA-områder, såfremt der ikke ta-
ges hensyn til, at VULA uden samproduktion, som anvendes ved udbud af 
VoIP, tillægges rå kobber prissat i henhold til VULA-principperne, mens 
prisreguleringen af gensolgt PSTN/ISDN sker med udgangspunkt i rå 
kobber prissat i henhold til LRAIC-metoden. 
 
Erhvervsstyrelsen oplyste dengang, at styrelsen anså det for mest passen-
de at adressere den konkurrenceforvridning mellem PSTN/ISDN- og 
VoIP-udbydere på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), 
hvor fastnettelefoni reguleres og ikke på engrosmarkedet for fysisk net-
værksinfrastrukturadgang (marked 4), som det blev foreslået af TDC.  
 
Dette var tillige genstand for en klage til Teleklagenævnet fra TDC, hvor 
selskabet blandt andet anførte at, anvendelsen af VULA, herunder navn-
lig anvendelsen af VULA-principperne på rå kobber medførte en konkur-
renceforvridning/diskrimination på tilstødende markeder. Erhvervsstyrel-
sen anførte i klagesagen, at styrelsen ikke kunne afvise, at anvendelsen af 
VULA-principperne kunne medføre en konkurrenceforvridning i forhold 
til marked 1. Erhvervsstyrelsen fandt imidlertid, at en eventuel konkur-
renceforvridning skulle løses på marked 1. 
 
Teleklagenævnet stadfæstede Erhvervsstyrelsens afgørelse af 20. decem-
ber 2012 ved afgørelse af 19. juni 2013. 
 
Som følge af TDC’s modstridende høringssvar i forbindelse med VULA-
afgørelsen og udkastet til marked 1 afgørelse, har Erhvervsstyrelsen ud-
bygget vurderingen af konkurrencevilkårene i NGA-områder. 
 
Det er væsentligt at fastlægge, at reguleringen i NGA-områder er en kon-
sekvens af marked 4-afgørelsen og VULA-prisafgørelsen, samt Erhvervs-
styrelsens forventning til udviklingen i disse områder.  
 
Det er således Erhvervsstyrelsens forventning, at VULA i løbet af den pe-
riode, som nærværende afgørelse vedrører, vil få stadig større betydning 
som et alternativ til rå kobber. Forventningen bygges blandt andet på en 
efterspørgsel fra slutbrugerne efter højere hastigheder, hvilket blandt an-
det illustreres af TDC’s udbygning af fremskudte indkoblingspunkter, 
samt selskabets ønske om anvendelse af vectoring. Det er styrelsens vur-
dering, at en imødekommelse af slutbrugernes efterspørgsel efter højere 
hastighed på bredbåndsforbindelserne kun i begrænset omfang vil være 
foreneligt med en forretningsmodel baseret på rå kobber.   
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Bredbåndstilslutninger BSA og VULA afsættes både med og uden sam-
produktion. ”Uden samproduktion” refererer til de tilfælde, hvor TDC 
ikke producerer PSTN/ISDN på den lavfrekvente del af det rå kobber. I 
de tilfælde er det fastsat, at TDC’s engroskunde betaler alle omkostnin-
gerne for tilslutningen, herunder også for den lavfrekvente del, da en-
groskunden via bredbåndstilslutningen kan udbyde VoIP, hvorfor 
PSTN/ISDN ikke har interesse for slutbrugeren. Engroskunden betaler 
dermed en alternativ omkostning ved udbuddet af VoIP. 
 
I tabellen nedenfor angives, hvordan det rå kobber er prissat ved engros-
udbud af hver af tjenesterne i NGA-områder. 
 
Tjenester Baseret på Inputpris på rå kobber 
PSTN/ISDN Gensalg LRAIC 
VoIP Rå kobber LRAIC 
VoIP BSA LRAIC 
VoIP VULA VULA-princip 
 
Prissætningen af den lavfrekvente del af det rå kobber ved udbud af VoIP 
via VULA (uden samproduktion) sker efter VULA-princippet. Dette prin-
cip er stadfæstet ved Teleklagenævnets afgørelse af 19. juni 2013. 
 
Opgraderingen af kobbernettet i NGA-områder sker med henblik på at 
kunne tilbyde højere hastigheder til slutbrugerne. En del af begrundelsen 
for VULA-forpligtelsen er, at det ikke er rentabelt for alternative selska-
ber at aftage rå kobber i takt med, at TDC udbygger kobbernettet med 
fremskudte indkoblingspunkter, idet det på grund af et lille kundegrund-
lag pr. indkoblingspunkt ikke er rentabelt for de alternative selskaber at 
etablere sig i de fremskudte indkoblingspunkter. 
 
Prissætningen af VULA afspejler derfor ikke ”build or buy”-incitamentet, 
mens en rå kobber pris baseret på LRAIC netop afspejler ”build or buy”-
incitamentet. 
 
Som TDC også angiver, er en umiddelbar effekt af udviklingen, at TDC’s 
engroskunder i NGA-områder skifter fra BSA til VULA. Det har den be-
tydning, at flere og flere VoIP-udbydere i NGA-områder kan udbyde fast-
nettelefoni baseret på en inputpris på det rå kobber fastsat i henhold til 
VULA-principperne. 
 
Endvidere vil der ske en udbygning af kobbernettet kaldet vectoring. Vec-
toring muliggør højere og mere forudsigelige hastigheder afhængigt af 
afstanden på kobberlinien. Imidlertid forudsættes det, at et enkelt selskab 
skal stå for varetagelsen af den DSLAM, der er placeret i indkoblings-
punktet, og at der således ikke kan være placeret andre selskabers 
DSLAM i samme indkoblingspunkt. Er der mere end én DSLAM placeret 
på samme indkoblingspunkt, vil effekten af vectoringudstyret blive stærkt 
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begrænset eller helt forsvinde, da flere DSLAM på samme indkoblings-
punkt vil forstyrre de forbindelser, der signalbehandles med vectoring.  
 
Det er Erhvervsstyrelsens forventning, at udbuddet af rå kobber vil blive 
kraftigt reduceret som følge af TDC’s fortsatte udbygning af kobbernettet 
med vectoring. Med introduktionen af vectoring vil det ikke længere være 
muligt for alternative selskaber at aftage rå kobber i samme grad som 
hidtil. I højere grad vil alternative selskaber derfor aftage VULA-
produktet. 
 
Som følge af udviklingen og de deraf følgende konsekvenser for konkur-
rencesituationen i NGA-områder, herunder fravær af ”build or buy”-
incitamentet for alternative selskaber, vurderede Erhvervsstyrelsen i ud-
kast til markedsafgørelse, at gensalg af PSTN/ISDN bør baseres på sam-
me inputpris for rå kobber, som anvendes ved udbud af fastnettelefoni via 
VoIP, nu og inden for den nærmeste fremtid. Herved sikres det, at alter-
native selskabers beslutning om at udbyde fastnettelefoni i NGA-områder 
træffes ud fra kommercielle markedsbaserede overvejelser.  
 
Erhvervsstyrelsens udbyggede vurdering af konkurrenceforholdene med 
hensyn til udbud af fastnettelefoni i NGA-områder bygger på to forhold – 
en dybere analyse af alternative selskabers udbud af ISDN og timingen i 
reguleringen.  
 
Alternative selskaber udbyder ISDN via gensalg eller via egen/lejet infra-
struktur, mens PSTN stort alene udbydes via gensalg. På denne baggrund 
udvides tabellen, så denne distinktion fremgår mere klart. 
 
Tjenester Baseret på Inputpris på rå kobber 
PSTN Gensalg LRAIC 
ISDN Gensalg LRAIC 
ISDN Rå kobber LRAIC 
VoIP Rå kobber LRAIC 
VoIP BSA LRAIC 
VoIP VULA VULA-princip 
 
Som det fremgår af afsnit 2.3.3 i udkastet til markedsafgørelse, baserer 
TDC’s ISDN-konkurrenter for den største del deres udbud på egen/lejet 
infrastruktur frem for gensalg. Erhvervsstyrelsen har ikke kendskab til, 
om disse selskaber baserer sig på egen eller lejet infrastruktur, men det 
må formodes, at det primært er lejet infrastruktur. Denne infrastruktur le-
jer disse udbydere på marked 4, og den er prissat i henhold til LRAIC. 
 
Ved vurderingen af konkurrencen i NGA-områder er det derfor nødven-
digt at tage hensyn til de alternative selskaber, som baserer deres udbud 
af ISDN på rå kobber prissat i henhold til LRAIC. 
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I forhold til timingen af reguleringen i NGA-områder har efterspørgslen 
efter højere bredbåndshastigheder en væsentlig betydning. For at imøde-
komme efterspørgslen udbygger TDC kobbernettet med VULA og vecto-
ring. I denne sammenhæng vil tidspunktet for introduktion af vectoring 
være afgørende. 
 
Erhvervsstyrelsen forventer at træffe afgørelse om vectoring ultimo 2013. 
Afgørelsen forventes at træde endelig i kraft 1. januar 2015. 
 
For en samlet udbygget vurdering er det derfor væsentligt, at Erhvervs-
styrelsens tiltænkte regulering af gensalg af PSTN/ISDN i NGA-områder 
for det første kan påvirke ISDN-udbydere baseret på rå kobber og for det 
andet, hvad timingen af introduktionen af vectoring betyder for NGA-
områderne. 
 
ISDN-udbydere baseret på rå kobber påvirkes potentielt uhensigtsmæs-
sig, da det med den tiltænkte regulering for ISDN-udbydere bliver relativt 
mere rentabelt at basere udbuddet på gensalg frem for egen produktion 
baseret på rå kobber. Samtidig kan denne problemstilling dog vise sig at 
blive mindre relevant, når vectoring introduceres. 
 
Det vil således være af afgørende betydning for den tiltænkte regulering, 
hvornår vectoring introduceres. I markedsafgørelsen vurderes konkur-
rencen på markedet de kommende tre år. Markedsafgørelsen vil forvente-
ligt gælde fra 1. januar 2014 og vil således forventeligt være gældende 
frem til 31. december 2016. 
 
Bl.a. på baggrund af tilkendegivelser fra branchen fremkommet i regi af 
VULA-forum er det Erhvervsstyrelsens forventning, at vectoring og den 
stadig stigende efterspørgsel efter højere hastigheder vil medføre et skift 
væk fra rå kobber som engrosprodukt til  VULA-engrosproduktet. Dette 
forventede skift er også afspejlet i Europa-Kommissionens forslag til for-
ordning om et indre marked for elektronisk kommunikation2, jf. forslagets 
art. 17-18 om europæiske virtuelle bredbåndsadgangsprodukter.  
 
På baggrund af ovenstående fastholder Erhvervsstyrelsen dermed sin op-
rindelige vurdering.  
 
For at tydeliggøre Erhvervsstyrelsens vurdering er markedsafgørelsen 
blevet tilrettet de relevante steder. 
 
Telenor anfører, at selskabet gerne havde set, at Erhvervsstyrelsen havde 
valgt at fastsætte produkterne på marked 1 baseret på historiske omkost-
ningers metode, også for de af omkostningselementerne, der er prissat 
ved anden metode på marked 4. 
 
Efter historiske omkostningers metode vil et produkt, der henhører til et 
                                                 
2 COM(2013) 627 final. 
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underliggende marked, skulle indregnes til den markedspris, som TDC 
eksternt afsætter det relevante produkt til. Denne markedspris er på et 
reguleret engrosmarked typisk den regulatorisk fastsatte pris (i dette til-
fælde LRAIC-prisen). TDC har imidlertid altid efter telelovgivningen mu-
lighed for at sænke engrosprisen til et niveau under den regulatorisk fast-
satte, idet der alene er tale om en fastsat maksimalpris. I givet fald vil det 
ikke være den regulatorisk fastsatte pris, der udgør den historiske om-
kostning, men den af TDC fastsatte lavere pris. 
 
2. Indhold af forpligtelsen til omkostningsregnskab (punkt 3.5.2.2.) 
TDC finder det uklart, hvorfor Erhvervsstyrelsen vil ændre i kravene til 
TDC’s dokumentation. 
 
Erhvervsstyrelsen har med teksten i udkastet ikke til hensigt at ændre på 
kravene til TDC’s dokumentation. I forhold til teksten fra afgørelsen på 
detailmarkedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder 

(marked 1) af 22. december 2010 er teksten i afsnittet om forpligtelse til 
omkostningsregnskab alene tilrettet, så der er overensstemmelse med af-
gørelserne på bredbåndsmarkederne, som blev truffet 16. august 2012.

 

 
I forbindelse med Erhvervsstyrelsens notifikation over for Europa-
Kommissionen har TDC ved brev af 16. december 2013 sendt yderligere 
bemærkninger, som har betydet, at Erhvervsstyrelsen har ændret hørings-
notatet i forhold til den version, som blev fremsendt i forbindelse med no-
tifikationen. TDC’s bemærkninger har ikke afstedkommet ændringer i af-
gørelsesteksten. 
 
Resultat af fællesskabshøringen  
Som ovenfor anført notificerede Erhvervsstyrelsen den 6. december 2013 
markedsafgørelse, markedsafgrænsning og analyse på detailmarkedet for 
fastnettilslutninger over for Europa-Kommissionen. Erhvervsstyrelsen 
modtog den 18. november 2013 en anmodning fra Kommissionen om 
supplerende oplysninger. Erhvervsstyrelsen besvarede Kommissionens 
anmodning den 21. november 2013. Derudover har Erhvervsstyrelsen af-
givet yderligere oplysninger i forbindelse med et telefonmøde med 
Kommissionen den 25. november 2013 samt yderligere supplerende op-
lysninger den 26. november 2013 på baggrund af det afholdte telefonmø-
de.  
 
Kommissionen afgav i brev af 6. december 2013 bemærkninger til den 
gennemførte markedsundersøgelse og de foreslåede forpligtelser. Er-
hvervsstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra de øvrige medlems-
stater.  
 
Kommissionens bemærkninger har givet anledning til tilføjelser, præcise-
ringer og uddybninger i afgrænsningen.  
 
Afgrænsning af markedet 
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Kommissionen bemærker, at formuleringen af det notificerede udkast til af-
gørelse giver mulighed for fortolkning af, præcist hvilke karakteristika de 
pågældende udbydere af unmanaged VoIP skal besidde for, at disse udbyde-
res adgangstjenester kan være omfattet af det relevante marked.  
 
Kommissionen anmoder derfor Erhvervsstyrelsen om, at det af den endelige 
vedtagne afgørelse med større tydelighed fremgår, og at det forklares bedre, 
om og i hvilket omfang det er kontrollen over tildelingen af numre og/eller 
kontrollen over 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. 
  
Kommissionen har yderligere anmodet Erhvervsstyrelsen om at forklare, 
hvordan de særlige karakteristika, der er benyttet til afgrænsningen af hen-
holdsvis marked 1, 2 og 3 er forskellige og hvorfor. 
 
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af Kommissionens bemærkninger vedrøren-
de afgrænsning af markedet nærmere uddybet i afgørelsens afsnit 1.6, hvilke 
kriterier/forudsætninger, som styrelsen har lagt til grund ved vurderingen af, 
hvorvidt unmanaged VoIP er en del af markedet.  
 
Idet marked 1 omfatter den fysiske tilslutning (dvs. fastnetabonnementet) 
mens marked 2 og 3 vedrører fremføring af opkaldstrafik, er der efter Er-
hvervsstyrelsens vurdering ikke grundlag for at benytte enslydende af-
grænsninger af henholdsvis marked 1, 2 og 3. Beskrivelsen af hvilke 
VoIP-baserede produkter, der er omfattet af marked 1 adskiller sig såle-
des fra beskrivelserne på marked 2 og 3.  
 


