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Theis Dekkers Gjedsted

Fra: Thomas Ginnerup-Nielsen <tgn@ski.dk>
Sendt: 21. november 2017 16:27
Til: Vibeke Fjendbo-Sibbesen
Cc: Ebbe Brigsted; Zannie Finderup; Tina Aaen Jensen
Emne: SV: Anmodning om SKI-bidrag til en forestående deregulering af markedet for 

fastnettelefoni  

Kære Vibeke, 
 
Nedenfor har vi skrevet kommentarer ind med rød skrift. 
Beklager det sene svar. 
 
Mvh 
Thomas 
 
 

Fra: Vibeke Fjendbo-Sibbesen [mailto:viosha@erst.dk]  
Sendt: 15. november 2017 13:46 
Til: Thomas Ginnerup-Nielsen <tgn@ski.dk> 
Cc: Zannie Finderup <zf@ski.dk>; Ebbe Brigsted <EbbBri@erst.dk>; Tina Aaen Jensen <TinJen@erst.dk> 
Emne: Anmodning om SKI-bidrag til en forestående deregulering af markedet for fastnettelefoni  
 
Kære Thomas 
  
Tak for snakken i dag vedrørende den forestående deregulering af markedet for fastnettelefoni og de indgående SKI-
rammeaftaler om levering af bl.a. PSTN-telefoni. 
  
Som oplyst er Erhvervsstyrelsen i færd med at udarbejdet et høringsnotat til det udkast til markedsafgørelse, som 
styrelsen havde i høring i perioden 24. august til 24. oktober 2017. 
  
Idet de to udbudsprocesser for den forpligtende og frivillige rammeaftale er blevet afsluttet her i 2017, er der behov 
for at opdateret de afsnit i afgørelsesudkastet, som omhandler SKI-udbuddene. Jeg har til orientering vedhæftet det 
gl høringsmateriale.  
  
Det er i den forbindelse vores opfattelse at eventuelle udfordringer nu alene vedrører den frivillige SKI rammeaftale, 
som Telenor har vundet, idet den forpligtende aftale blev vundet af TDC. 
Vi vil i den forbindelse gerne have jer til at besvare en række spørgsmål, som omhandler den foreslåede 
overgangsperiode på 2 år for TDCs gensalg af PSTN-, ISDN-produkter til andre udbydere - i dette tilfælde Telenor.  
  

1. Har gennemførelsen og resultatet af de to udbud betydet, at de bekymringer, som I tidligere har givet 
udtryk for, er blevet elimineret helt eller delvist? 

Udfaldet har gjort, at vi ikke er bekymrede for 50.48, men bekymringerne består på aftale 02.08 Tele 
og data, hvor Telenor har vundet udbuddet. 
  

2. Kan I oplyse hvilke bekymringer der evt. fortsat gør sig gældende og som vil kunne afhjælpes med en 
overgangsperiode, som foreslået i afgørelsesudkastet ifht TDCs gensalg af PSTN, ISDN, FlexISDN? 

  
Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at TDC i høringen har gentaget sit tilsagn om 
at andre udbydere i fravær af reguleringen fortsat vil kunne købe adgang hos TDC på kommercielle vilkår, i 
det omfang TDC fortsat selv tilbyder disse produkter til deres egne kunder. Erhvervsstyrelsen har ingen 
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forventning om, at TDC ikke vil leve op til et sådant tilsagn, men skulle dette være tilfælde, vil styrelsen have 
mulighed for at se på markedet igen og evt. gennemføre en ny tre-kriterie-test. 

 
SKI anerkender, at TDC har givet et tilsagn om at tilbyde de pågældende ydelser, men SKI skal dog 
bemærke, at SKI er bekymret for den periode, der kan forløbe mellem, at TDC afskærer andre 
leverandører fra ydelserne, og til at Erhvervsstyrelsen har gennemført sin ny tre-kriterie-test. 

  

3. Vil eventuelle bekymringer i forhold til Telenors frivillige rammeaftale med SKI være de samme, uanset om 
overgangsperioden fastsætte til 2 år eller til 1 år for TDCs gensalg af PSTB, ISDN, FlexISDN? 

De vil være større, hvis overgangsperioden fastsættes til 1 år. SKI er i tvivl om Erhvervsstyrelsen kan nå at reagere, 
hvis perioden forkortes. 
 
 

4. Hvilke konsekvenser vil det konkret få for Telenor, hvis selskabet ikke kan leverer en PSTN-forbindelse i 
henhold til den frivillige SKI-rammeaftale frem til den skal genforhandles efter to år? 

SKI kan være tvunget til at opsige aftalen med Telenor i sin helhed. Dette vil ramme alle offentlige 
kunder, som anvender aftalen, herunder deres anvendelse af aftalen til mobiltelefoni. 
  

5. Er det korrekt forstået, at den frivillige SKI-rammeaftale trådte i kraft den 12. juli 2017 og skal genforhandles 
efter to år, dvs. den løber frem til 11. juli 2019? 

Det er korrekt forstået, at aftalen trådte i kraft den 12. juli 2017. Aftalen løber 2 år med mulighed for 
forlængelse i 1 + 1 år. Det er dog ikke forventningen at genudbyde aftalen allerede om 2 år. Det må 
derfor forventes, at den ene eller begge optioner bringes i anvendelse. Dette skyldes, at udbuddet 
af en teleaftale af den størrelse er ganske ressourcekrævende. 
  

6. Er der eventuelt andre forhold, som I vurderer kan have betydning for den foreslåede deregulering? 
Nej, men SKI vil anbefale, at Erhvervsstyrelsen informere ikke kun leverandører på markedet om 
dereguleringen, men også de kunder, der kan blive påvirket af dereguleringen. 

  
  

Af hensyn til den videre proces, vil vi meget gerne have et svar fra jer senest fredag den 17. november 2017. 
  
I er naturligvis velkommen til at kontakte mig, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål. 
  
  
Med venlig hilsen 
 
Vibeke Fjendbo-Sibbesen 
Fuldmægtig 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Tele og Privacy  
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 35291000 
Direkte: +45 35291447 
E-mail: viosha@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVSMINISTERIET 
Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.   
  
  

Fra: Thomas Ginnerup-Nielsen [mailto:tgn@ski.dk]  
Sendt: 14. november 2017 17:01 
Til: Vibeke Fjendbo-Sibbesen 



3

Cc: Tina Aaen Jensen; Zannie Finderup 
Emne: SV: Vedrørende kommentarer til deregulering af markedet for fastnettelefoni og de indgående SKI-
rammeaftaler om levering af af PSTN-telefoni 
  
Kære Vibeke, 
  
Tak for din mail. 
Vi har tidligere sendt et skriftligt bidrag til Theis, og vi har ikke yderligere kommentarer til materialet vedr. 
deregulering.  
  
  
Med venlig hilsen 
Thomas Ginnerup-Nielsen 
Teamleder 
E - tgn@ski.dk 
T . +45 61 67 54 23 

 
Staten og Kommunernes Indkøbsservice 
H.C. Hansens Gade 4, 2300 København S 
CVR DK17472437 | T . 33 42 70 00 | www.ski.dk | Registrer dit køb 
  
  
  
Fra: Vibeke Fjendbo-Sibbesen [mailto:viosha@erst.dk]  
Sendt: 14. november 2017 13:34 
Til: Zannie Finderup <zf@ski.dk>; Thomas Ginnerup-Nielsen <tgn@ski.dk> 
Cc: Tina Aaen Jensen <TinJen@erst.dk> 
Emne: Vedrørende kommentarer til deregulering af markedet for fastnettelefoni og de indgående SKI-rammeaftaler 
om levering af af PSTN-telefoni 
  
Kære begge 
  
Jeg har d.d. forsøgt at kontakte jer begge for at få en kommentar til Erhvervsstyrelsens forestående deregulering af 
markedet for fastnettelefoni. I har begge tidligere drøftet dereguleringen med min kollega Theis Dekkers Gjedsted.  
  
Vil en af jer venligst ringe til mig gerne i dag inden kl 14:30 i dag? 
  
  
Med venlig hilsen 
 
Vibeke Fjendbo-Sibbesen 
Fuldmægtig 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Erhvervsudvikling og Regulering    
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 35291000 
Direkte: +45 35291447 
E-mail: viosha@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVSMINISTERIET 
Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.   


