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Erhvervsstyrelsen har den 6. september 2013 og den 10. september 2013 

offentliggjort udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger 

(marked 1), markedsafgørelse på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) 

og markedsafgørelser for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 

3).  

 

Marked 1 og 2 

Telia har ikke bemærkninger til de to udkast til afgørelser på henholdsvis marked 

1 og marked 2. 

 

Erhvervsstyrelsens spørgsmål vedr. marked 3 

For så vidt angår marked 3 har Erhvervsstyrelsen anmodet Telia (branchen) om at 

besvare nogle spørgsmål: 

 

”Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med høringen over nærværende 

afgørelsesudkast anmode om branchens input til, hvorvidt aflevering af 

opkaldstrafik med henblik på terminering af taleopkald til slutbrugere, som 

anvender krydsporteringslignende tjenester, skal kunne ske i det af de nedenfor 

anførte samtrafikpunkter, der ligger nærmest den kaldte slutbruger, eller i et 

vilkårligt af de nedenfor anførte samtrafikpunkter.” 

 

I den gældende (og nu også den foreslåede) adgangsforpligtelse sondres der 

mellem PSTN/ISDN slutbrugere på den ene side og VoIP-slutbrugere på den 

anden side. Erhvervsstyrelsens begrundelse for at differentiere adgangsvilkårene 

for de forskellige typer af slutbrugerne er, at omkostningerne ved at transportere 

opkald i eget net til PSTN-slutbrugere er større end omkostningerne ved at 

transportere opkald til egne VoIP-slutbrugere. 

 

Det er Telia opfattelse, at opkald til slutkunder, som benytter 

krydsporteringslignende tjenester bør håndteres via IP og ikke via SS7. På den 

baggrund bør opkald til sådanne slutbrugere kunne aflevere vilkårligt i en given 

udbyderes samtrafikpunkter. 

 

”Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at nogle udbydere foretager udveksling af 

opkaldstrafik via datacentre som fx DIX, herunder Interxion og UNI•C. Styrelsen 

skal i forbindelse med høringen over nærværende afgørelsesudkast anmode 

branchen om at tilkendegive, i hvilket omfang det fremadrettet vil indebære 
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praktiske udfordringer for selskaber at benytte sådanne punkter som 

samtrafikpunkter med henblik på udveksling af opkaldstrafik og i givet fald hvilke, 

særligt set i lyset af muligheden for tillige at kunne aflevere opkaldstrafik via en 

transitudbyder, jf. afsnit 3.4.3.1 om håndtering af opkaldstrafik via en eller flere 

transitudbydere.” 

 

Telia ser ingen praktiske udfordringer ved, at selskaber benytter sådanne punkter 

til udveksling af trafik. 

 

”Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med høringen over nærværende 

afgørelsesudkast anmode branchen om at tilkendegive, i hvilket omfang der i dag 

eksisterer barrierer for udveksling af opkaldstrafik via SS7 og/eller IP-

Interconnect, samt hvorvidt en forpligtelse til at udveksle opkaldstrafik med andre 

selskaber via SS7 og/eller IP-Interconnect vil indebære praktiske udfordringer for 

selskaberne og i givet fald hvilke. 

 

Telia er i dag i stand til at udveksle trafik via såvel SS7 som IP-Interconnenct 

(SIP-i), og den foreslåede forpligtelse til at udveksle trafik i begge formater vil 

ikke indebære praktiske udfordringer for Telia. 

 

”Endvidere ønsker Erhvervsstyrelsen branchens input til, om nærværende udkast 

til afgørelse indebærer begrænsninger eller udfordringer i forhold til anvendelse 

af det åbne internet til overførslen af elektroniske kommunikationstjenester.” 

 

Det er Telias opfattelse, at afviklingen af elektroniske kommunikationstjenester er 

forbundet med en række udfordringer, herunder navnlig sikring af QoS, sikring 

mod hacking samt sikring stabile forbindelser. 

 

Såfremt Erhvervsstyrelsen ønsker en uddybning af ovenstående, er styrelsen 

velkommen til at kontakte Telia. 

 

Særligt om muligheden for at lade sin opkaldstrafik håndtere via én eller flere 

transitudbydere 

Telia har noteret sig, at udbydere nu har mulighed for at få håndteret sin 

opkaldstrafik via én eller flere transitudbydere, jf. afgørelsesudkastets afsnit 

3.4.3.1 og 3.4.4.4.  

 

Som Telia forstår afgørelsen, betyder dette i praksis, at trafik, som sendes til en 

udbyder, som har valgt at få sin opkaldstrafik håndteret af Telia, skal sendes til 

Telia i overensstemmelse med den adgangsforpligtelse, der er pålagt Telia. 

 

Med andre ord medfører den foreslåede regulering, at nogle udbydere i realiteten 

vil kunne udvide antallet af sine samtrafikpunkter. Hvis en udbyder (med kun ét 

reguleret samtrafikpunkt) f.eks. har overladt håndteringen af sin trafik til Telia, vil 

opkaldstrafik i nogle tilfælde skulle afleveres i Telias fire regulerede 

samtrafikpunkter frem for i den pågældende udbyders ene samtrafikpunkt. 
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Telia skal anmode Erhvervsstyrelsen om at bekræfte ovenstående forståelse af 

markedsafgørelserne. 

 

Telia skal i tilknytning til ovenstående bemærke, at Telia allerede i dag håndterer 

opkaldstrafikken for en række (mindre) Service Providere (SP). Hvis Telia skal 

tilrettelægge særlige termineringssetup for hver enkel af disse udbydere, f.eks. ved 

at tilbyde terminering i kun ét punkt, vil det være forbundet med betydelige 

vanskeligheder og omkostninger, hvilket i praksis ville kunne betyde, at hverken 

Telia eller de pågældende SP’ere vil kunne drage nytte af de nye muligheder, der 

er for at ”udlicitere” håndteringen af opkaldstrafik, jf. afsnit 3.4.3.1 og 3.4.4.4. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Frederik Siegumfeldt 

Legal Advisor 


