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Høringsnotat vedr. revideret udkast af 30. april 2018 til afgørelse på 

detailmarkedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fast-

netoriginering (tidligere marked 1 og 2) 

 
Erhvervsstyrelsen har i perioden 30. april 2018 til og med den 14. maj 2018 

gennemført en ny national høring over revideret udkast af 30. april 2018 til af-

gørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fastnet-

originering (tidligere marked 1 og 2).  

 

Resultat af den nationale høring 
 

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar med indholdsmæssige bemærknin-

ger fra 3, TDC, Telenabler, Telia og Ældre Sagen. 

 

Desuden har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddelt Erhvervsstyrelsen, at 

de ikke har bemærkninger til høringen. 

 

I høringsnotatet redegøres for de væsentligste nye bemærkninger, der er ind-

kommet i forbindelse med den fornyede høring, og bemærkningerne kommente-

res. Erhvervsstyrelsen adresserer dermed ikke bemærkninger, som allerede blev 

fremført under den tidligere høring og henviser i den forbindelse til høringsnota-

tet til den oprindelige høring over afgørelsesudkastet. 

 

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til at ændre afgørelsesudka-

stet.  

 

Høringssvarene findes på www.erhvervsstyrelsen.dk, hvor de offentliggøres 

samtidig med, at den endelige afgørelse træffes. 

 

Konsekvenser ved en deregulering 

 

Telenabler fastholder de betænkeligheder ved en deregulering, som selskabet 

fremsatte i den første høring. Telenabler henviser til Sverige, hvor deregulerin-

gen ifølge Telenabler har ført til, at priserne er steget drastisk og fastnet nedlæg-

ges, så mange kunder ikke længere har en telefonforbindelse, da der ikke findes 

alternative telefoniløsninger alle steder.  

 

Telia vurderer, at muligheden for at kunne tilbyde PSTN/ISDN-telefoni til både 

privat- og erhvervskunder, herunder i forbindelse med erhvervsudbud, vil være 

af afgørende betydning for selskabets konkurrencemuligheder i de kommende 

år. Ifølge Telia vil en deregulering stille de alternative selskaber væsentligt dår-

ligere i konkurrencen end TDC.  
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Telia frygter, at en ophævelse af de forpligtelser, som TDC i dag er pålagt, vil 

kunne føre til urimelige, ikke-omkostningsbaserede prisstigninger på 

PSTN/ISDN-abonnementer. Til illustration heraf bemærker Telia, at TDC pr. 1. 

december 2017 hævede priserne for faste kredsløb med lave kapaciteter med 

mere end 300 pct., da TDC’s forpligtelser på marked 4 blev ophævet. Telia me-

ner ikke, at det vil være muligt forretningsmæssigt at overvælte eventuelle uri-

melige prisstigninger på selskabets detailkunder, da Telia risikerer at miste kun-

derne, hvis TDC ikke hæver sine egne detailpriser tilsvarende. Hvis Telia ikke 

kan overvælte prisstigninger på detailkunder, vil Telia, afhængigt af prisstignin-

gens størrelse, tabe penge på at udbyde PSTN/ISDN-produkter. 

 

Telia mener ikke, at det reelt er muligt at flytte detailkunder til VoIP-telefoni. 

Ældre PSTN-kunder, der altid har haft PSTN, ønsker ikke at skifte til andre tek-

nologier. Da en stor del af Telias kunder er i landområder, finder Telia det ikke 

rentabelt selv at producere et PSTN/ISDN-produkt baseret på leje af adgang til 

TDC’s accesinfrastruktur. Samtidig har Telia ikke bredbåndsudstyr på TDC’s 

centraler i landområder, og det vil derfor være så dyrt at sætte DSLAM-udstyr 

op for at levere VoIP-løsninger, at det aldrig vil kunne retfærdiggøres økono-

misk. 

 

Telia ser derfor med bekymring på, at Erhvervsstyrelsen vil deregulere marke-

det. Hvis markedet bliver dereguleret, og Erhvervsstyrelsens forudsætninger for 

at deregulere måtte ændre sig væsentligt, herunder hvis TDC efter overgangspe-

riodens udløb indfører urimelige prisstigninger, vil der ifølge Telia være grund-

lag for, at Erhvervsstyrelsen genovervejer reguleringen af markedet eller dele 

heraf. Endelig henstiller Telia til, at Erhvervsstyrelsen inddrager det forhold, at 

den sektorspecifikke konkurrenceregulering er en ex ante regulering, mens den 

generelle konkurrenceregulering er en ex post regulering, og bemærker, at det er 

meget svært at generobre kunder, hvis disse først er skiftet til en anden udbyder. 

 

 

I forhold til Telenablers bekymringer om den fremtidige adgang til telefonfor-

bindelser vil Erhvervsstyrelsen henvise til styrelsens svar angående forsynings-

pligt og TDC’s fortsatte udbud af PSTN-tjenester i høringsnotatet til den oprin-

delige høring over afgørelsesudkastet. 

 

Erhvervsstyrelsen er enige med Telia i, at muligheden for som alternativ opera-

tør selv at producere PSTN/ISDN-produkter baseret på leje af adgang til TDC’s 

accesinfrastruktur i praksis ikke er anvendelig (med undtagelse af visse 

ISDN30-forbindelser), jf. afsnit 3.3.1 i afgørelsesudkastet. Erhvervsstyrelsen 

anerkender samtidig, at det sandsynligvis vil være prohibitivt dyrt for alternati-

ve operatører at sætte DSLAM-udstyr op på små centraler. Erhvervsstyrelsen 

vil dog påpege, at alternative operatører også kan levere VoIP-forbindelser på 

andre måder, jf. afsnit 1.5.2 i afgørelsesudkastet, bl.a. ved hjælp af bredbånds-

forbindelser købt via den regulerede adgang på marked 3b, der netop ikke for-

udsætter tilstedeværelse med DSLAM-udstyr på de lokale centraler. 

 

Erhvervsstyrelsen fastholder derfor, at alternative udbydere efter en deregule-

ring fortsat vil have mulighed for at konkurrere med TDC om såvel privat- som 

erhvervskunder. 

 

Erhvervsstyrelsen mener ikke, at konkurrencesituationen på nærværende mar-

ked kan sammenlignes med situationen på marked 4, som Telia gør. På fastnet-

telefonimarkedet findes der, som beskrevet ovenfor og i afgørelsesudkastet, let-
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tilgængelige alternativer til den regulerede adgang til PSTN/ISDN. Dette gør 

sig ikke på samme måde gældende for faste kredsløb med lave kapaciteter, 

hvor et konkurrerende udbud af forbindelser typisk vil kræve betydelige inve-

steringer. Erhvervsstyrelsen vurderer, at konkurrencen fra VoIP (og mobiltele-

foni) fortsat vil sikre rimelige priser for PSTN/ISDN. Styrelsen vil dog nøje 

følge prisudviklingen på fastnettelefonimarkedet efter dereguleringen og even-

tuelt genanalysere markedet, hvis TDC varsler væsentlige prisstigninger, jf. te-

lelovens bestemmelser herom. 

 

Erhvervsstyrelsen kan herudover henvise til afgørelsesudkastets afsnit 4 om ti-

den efter en deregulering, hvoraf det fremgår: 

 

Det skal yderligere bemærkes, at markedet vil være underlagt konkurrencelo-

ven, som sætter grænser for TDC’s mulighed for at udnytte en eventuel domi-

nerende stilling på et marked, som afgrænses nærmere som led i en konkret 

sag. Konkurrenceloven forbyder således TDC’s misbrug af en eventuel domi-

nerende stilling fx i form af en forskelsbehandling mellem sig selv og konkur-

renter eller anvendelse af forskellige priser for ydelser af samme værdi, jf. 

gældende praksis på konkurrenceområdet. 

 

Konkurrencebegrænsende adfærd fra TDC’s side vil kunne indbringes for Kon-

kurrence- og Forbrugerstyrelsen og behandles efter reglerne i konkurrencelo-

ven. 

 

Såfremt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i et betragteligt omfang modtager 

henvendelser fra den øvrige branche om forhold, der indikerer, at TDC udøver 

konkurrencebegrænsende adfærd, vil Erhvervsstyrelsen blive underrettet herom 

af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der kan i givet fald blive tale om at 

genoverveje regulering af det, der i dag er afgrænset som detailmarkedet for 

fastnettelefoni eller dele deraf.  

 

 

 

Overgangsperioder 

 

TDC gentager, at selskabet mener, at en overgangsperiode på 12 måneder er 

unødvendig, uden hjemmel i teleloven, uproportional og dermed urimelig byrde-

fuld for TDC. Det skyldes bl.a., at nødkaldeanlæg kan leveres via bredbåndste-

lefoni, at omkostningerne ved skifte til bredbåndstelefoni er små samt, at TDC 

ingen planer har om at stoppe for udbud af PSTN og planlægger fortsat at tilby-

de gensalg af PSTN på kommercielle vilkår.  

 

TDC finder ikke, at Erhvervsstyrelsens anvendelse og begrundelse af over-

gangsperioder er konsistent og henviser til udkast til afgørelse af 25. april 2018 

over for TDC på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i TDC’s mobil-

net (nuværende marked 2), hvor Erhvervsstyrelsen påtænker at pålægge TDC at 

give adgang til taleopkald via IP-interconnect med virkning fra 1. januar 2019 – 

en implementeringstid på 6-7 måneder. TDC finder det påfaldende, at Erhvervs-

styrelsen anlægger en mere restriktiv rimelighedsvurdering, når TDC skal på-

lægges forpligtelser, end når TDC skal afløftes forpligtelser. 

 

TDC mener, at sagsbehandlingstiden i denne sag er stærkt kritisabel. Eneste 

omdrejningspunkt under høringen har været overgangsperiodens længde, og det 

har nu taget 10 måneder at behandle høringen. For privatmarkedet bliver over-
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gangsperioden mindst 5 måneder længere end i det oprindelige udkast, mens re-

duktionen på erhvervsmarkedet ikke er en reel forkortelse på 12 måneder, men 

blot en forkortelse på 7 måneder (forudsat afgørelse træffes 1. juni). 

 

TDC ønsker, at forpligtelserne ophører den 31. december 2018. 

 

3 mener, at der er stor forskel på privat- og erhvervsmarkedet, hvor erhvervs-

markedet er kendetegnende ved at være langt mere langsomt og have meget 

længere bindingsperioder. 3 mener derfor, at der er behov for en overgangsperi-

ode på minimum 24 måneder for erhvervsabonnementer. 

 

Telia mener ikke, at der er grundlag for at deregulere markedet. Hvis markedet 

bliver dereguleret finder Telia, at overgangsperioden skal være 24 måneder for 

både privat- og erhvervsabonnementer for at sikre, at både forbrugerne og de al-

ternative selskaber kan nå at indrette sig. 

 

 

Det er fortsat Erhvervsstyrelsens vurdering, at det er nødvendigt at fastholde en 

overgangsperiode på 12 måneder fra afgørelsen træder i kraft. Det er nødven-

digt for at sikre de alternative teleselskaber og forbrugerne en passende tid til at 

indrette sig til et dereguleret marked. Som også beskrevet i det tidligere hø-

ringsnotat, så var overgangsperioden også 12 måneder ved ophævelsen af den 

sektorspecifikke regulering på marked 4, ligesom både Sverige og Norge har 

anvendt overgangsperioder på 12 måneder, da forpligtelserne på de tilsvarende 

markeder blev ophævet i disse lande. 

 

Som beskrevet i det tidligere høringsnotat skyldes sagsbehandlingstiden, at en 

række forhold rejst i forbindelse med den første høring skulle afdækkes og un-

dersøges af styrelsen. Det er korrekt, at overgangsperiodens længde var eneste 

punkt under den nye høring, men efter den første høring har styrelsen skulle ta-

ge stilling til en række forhold, som de modtagne høringssvar rejste. Det er så-

ledes ikke korrekt, som anført af TDC, at overgangsperiodens længde har været 

det eneste omdrejningspunkt i forbindelse med den oprindelige høring. Styrel-

sen kan bemærke, at det ikke er usædvanligt, at behandlingen af høringssvar og 

deraf afledte analyser og undersøgelser kan strække sig over flere måneder, og 

andre markedsundersøgelser har haft tilsvarende sagsbehandlingstider. 

 

Erhvervsstyrelsen mener ikke, at det er muligt at sammenligne overgangsperio-

dens længde, som TDC gør, på henholdsvis et marked, hvor der foretages en 

fuldstændig deregulering af den sektorspecifikke konkurrenceregulering, med 

en tillægsafgørelse på et termineringsmarked, der ændrer forpligtelserne for at 

modtage trafik, men i øvrigt fastholder reguleringen. En fuldstændig deregule-

ring af et marked er en fundamental ændring af de regulatoriske forhold. 

 

 
Fortsat adgang til PSTN 

 

Ældre Sagen er fortsat bekymrede for, at ældre kan stå uden en sikker nød-

kaldsforbindelse i en periode. Ligeledes er Ældre Sagen stadig uenige i, at ældre 

kan anvende VoIP som erstatning for PSTN. Derfor er Ældre Sagen glade for, at 

TDC har tilkendegivet, at selskabet fortsat vil opretholde PSTN. Ældre Sagen 

ser dog gerne, at der stilles krav til TDC om, at PSTN opretholdes i et afgrænset 

antal år, fx seks år, før en udfasning igangsættes og yderligere et afgrænset antal 
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år, fx tre år, før PSTN endeligt lukkes ned, samt at Ældre Sagen og andre inte-

ressenter orienteres direkte af TDC, når udfasning igangsættes. 

 

 

Som det fremgår af det tidligere høringsnotat, er formålet med den sektorspeci-

fikke konkurrenceregulering, som Erhvervsstyrelsen administrerer, ikke at sik-

re udbuddet af PSTN-telefoni på det danske marked, og Erhvervsstyrelsen kan 

ikke gennem SMP-reguleringen forpligte TDC til at foretage udbud af PSTN–

telefoni til detailkunder, hvis TDC ikke længere selv udbyder PSTN til detail-

kunder. 

 

Som beskrevet tidligere lægger Erhvervsstyrelsen til grund på baggrund af 

TDC’s tilkendegivelser, at kunderne fortsat vil have adgang til PSTN-telefoni, 

samt at nuværende nødkaldsforbindelser fortsat vil kunne anvendes. 

 

 

Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning 

 

TDC bemærker, at selskabet ikke har forberedt indsendelse af regnskabsmæssig 

opsplitning i den kommende leverance til Erhvervsstyrelsen ultimo juni, da 

TDC har haft en klar forventning om en deregulering på dette marked inden det-

te tidspunkt. TDC ønsker derfor at få en afgørelse senest i juni 2018. 

 

 

Erhvervsstyrelsen skal indledningsvis bemærke, at gældende forpligtelser her-

under forpligtelsen om regnskabsmæssig opsplitning alene kan ophæves i for-

bindelse med en ny afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, og at forpligtelserne såle-

des er gældende indtil en ny afgørelse er truffet.  

 

Som det fremgår af afgørelsesudkastet, foreslår Erhvervsstyrelsen at ophæve 

forpligtelsen om regnskabsmæssig opsplitning med virkning fra afgørelsen 

træder i kraft. 

 

For så vidt angår indsendelse af oplysninger for 2017 vil styrelsen tage kontakt 

til TDC. 

 

 

Resultat af fællesskabshøringen 

 
Erhvervsstyrelsen notificerede den 29. maj 2018 udkast til afgørelse på detail-

markedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fastnetoriginering (tidli-

gere marked 1 og 2) for Europa-Kommissionen.  

 

Erhvervsstyrelsen modtog den 7. juni 2018 en anmodning fra Kommissionen 

om supplerende oplysninger. Erhvervsstyrelsen besvarede Kommissionens an-

modning den 12. juni 2018. Kommissionen oplyste den 28. juni 2018, at den in-

gen bemærkninger havde til styrelsens udkast til afgørelse. 

 


