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UfHe 

 

 
Høringssvar til udkast til afgørelse vedr. tre-kriterietest af detailmar-

kedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fastnetoriginering 

(tidligere marked 1 og 2). 

 

Baggrund 
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til afgørelse vedr. det tidligere marked 
1 og 2’s egnethed til forhåndsregulering. Det sker med baggrund i, at Kommis-
sionen har vurderet, at de to markeder ikke længere opfylder tre-kriterietesten, 
og derfor ikke er egnede til forhåndsregulering. Kommissionen har derfor fjer-
net de to markeder fra listen over markeder i 2014-henstillingen. 
 
Erhvervsstyrelsen (”ERST”) har i udkastet til afgørelse analyseret, om dette 
også er tilfældet i Danmark. Dette sker ved at vurdere markederne i henhold 
til tre-kriterietesten, som fastslår, at et marked kun er egnet til forhåndsregu-
lering, såfremt følgende tre kriterier alle er opfyldte: 
 

1) Der kan konstateres store og varige hindringer for markedsadgang 
2) Markedet tenderer ikke mod reel konkurrence i tidsperioden 
3) Det ikke er muligt ved anvendelse af konkurrenceretten at imødegå de 

konstaterede markedsfejl. 
 
ERST’s analyse 
ERST’s omfattende gennemgang af markedet vurderet i forhold til de tre krite-
rier fører til, at styrelsen konkluderer, at de to markeder hverken opfylder det 
første eller det andet kriterium, idet ”styrelsen finder, at der ikke er store eller 
varige hindringer for markedsadgang, og at markedet tenderer mod reel kon-
kurrence. Det er derfor Erhvervsstyrelsens vurdering, at risikoen for eventuelle 
fremtidige markedssvigt på dette marked er begrænset og vil kunne løses ved 
brug af konkurrencelovens almindelige regler” (s. 56). 
 
ERST’s udkast til afgørelse 
I sit udkast til afgørelse konstaterer ERST som nævnt, at markederne ikke kan 
bestå tre-kriterietesten, idet hverken det første eller andet kriterium er opfyldt, 
og at markedet således ikke er egnet til sektorspecifik konkurrenceregulering. 
 
ERST har således ikke gennemført en yderligere analyse af markedet, og der-
med ikke udpeget udbydere med en stærk markedsposition, og konstaterer i 
overensstemmelse med telelovens § 40, stk. 4, at de særlige SMP-forpligtelser, 
som i dag er pålagt TDC, derfor skal ophæves. 
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I udmøntningen heraf har Erhvervsstyrelsen imidlertid tilføjet, at de gældende 
SMP-forpligtelser på de to markeder fortsat skal være gældende for dele af 
markederne i en begrænset periode. 
 
Dette er specificeret efterfølgende, idet det fastslås, at TDC fra 1. januar 2018: 
 

1) I en periode på 12 måneder skal opretholde forpligtelserne til gensalg 
af eksisterende PSTN, ISDN2 og FlexISDN-forbindelser til almindelige 
private kunder og TDC’s gensalg af ISDN30-forbindelser, og 
 

2) I en periode på 24 måneder forpligtes til fortsat at tilbyde gensalg af 
PSTN, ISDN2 og FlexISDN til både eksisterende og nye erhvervskun-
der. 

 
TDC’s bemærkninger 

Det er TDC’s vurdering, at ERST i udkastet har gennemført en ganske omfangs-
rig og sober analyse af, hvorvidt markederne opfylder tre-kriterietesten. 
 
Det er TDC’s opfattelse, at ERST’s konklusion om, at markederne ikke består 
tre-kriterietesten, og at markederne derfor ikke er egnede til sektorspecifik re-
gulering, er ganske korrekt. 
 
Det er endvidere TDC’s opfattelse, at konsekvenserne heraf nødvendigvis må 
være, at der ikke gennemføres yderligere analyser af markederne, og at der 
ikke udpeges en SMP-udbyder på markederne, hvilket også er i overensstem-
melse med ERST’s formuleringer. 
 
1. Vedr. overgangsordningerne 
ERST konkluderer med henvisning til telelovens § 40, stk. 4, at konsekvensen 
af de trufne konklusioner er, at de forpligtelser, der er pålagt TDC som SMP-
udbyder på markederne, skal ophæves. TDC er helt enig i, at teleloven dikterer 
dette resultat, idet § 40, stk. 4, har følgende ordlyd: 
 

”Hvis en markedsanalyse, jf. § 39, viser, at der er reel konkurrence på et rele-
vant marked, eller hvis en udbyder ikke længere har en stærk markedsposition 
på markedet, skal Erhvervsstyrelsen ophæve alle forpligtelser” (TDC’s 
fremhævning). 

 
Det er derfor meget overraskende for TDC, at ERST efter at have nået denne 
rene konklusion, foretager en ganske indgribende modificering af afgørelsen 
ved at kræve, at TDC i en meget lang overgangsperiode fortsat skal være un-
derlagt SMP-forpligtelser på markederne. 
 
1.1 ERST’s mulighed for fastsættelse af overgangsordninger 
Telelovens § 40, stk. 4, fastslår som gengivet ovenfor helt uden undtagelses-
muligheder, at såfremt en udbyder ikke længere har SMP-status i et marked, 
så skal ERST ophæve alle forpligtelser, som er pålagt udbyderen i medfør af 
denne position. Dette fremgår også af lovbemærkningerne: 
 

”Såfremt It- og Telestyrelsens markedsanalyse viser, at der er reel konkur-
rence på et relevant marked, må styrelsen ikke indføre sektorspecifikke 
forpligtelser, og styrelsen skal desuden ophæve alle eksisterende sek-
torspecifikke forpligtelser”1 (TDC’s fremhævning). 

 
Det fremgår dog videre af bemærkningerne samme sted, at der skal gives et 
varsel til parter, der berøres af en deregulering: 

 
                                                
1 Bemærkningerne til daværende § 84 d, stk. 5, i teleloven (L 143 fremsat den 29. ja-
nuar 2003). 
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”IT- og Telestyrelsen underretter parter, der berøres a en sådan ophævelse 
af forpligtelser, herom i god tid i forvejen.”2 

 
TDC anerkender i den forbindelse, at ERST har mulighed for at lade ikrafttræ-
delsen af en besluttet deregulering afvente en kortere varslingsperiode – eller 
”overgangsordning”.  
 
Det må dog være klart, at en sådan varslingsperiode ikke kan have en længde 
af op til 2 år, idet varslingsperioden dermed udgør klart hovedparten af en 
reguleringsperiode, nemlig 2/3. 
 
I modsat fald ses den eksplicitte forpligtelse, der i medfør af telelovens § 40, 
stk. 4, påhviler ERST i forhold til at skulle ophæve alle sektorspecifikke forplig-
telser, at have et yderst begrænset reelt indhold, idet forpligtelsen kan gøres 
mere eller mindre illusorisk i medfør af meget lange varslingsperioder. 
 
Såfremt det havde været lovgivers intention, at et varsel skulle kunne have en 
varighed, der svarer til 2/3 af en reguleringsperiode, havde man ganske givet 
valgt en helt anden og mere udførlig formulering, herunder præciseret hvilke 
hensyn der kunne være bestemmende for varslingsperiodens længde mv. 
 
Endvidere burde det – med tanke på de betydelige forretningsmæssige konse-
kvenser sådanne lange overgangsperioder kan have for den tidligere SMP-ud-
pegede virksomhed – have været et forhold, som var adresseret i selve loven 
og ikke blot i lovbemærkningerne.  
 
Hvis den fortolkning, som ERST med afgørelsesudkastet har lagt op til, står til 
troende, vil der efter TDC’s opfattelse reelt være tale om, at man i strid med 
det forfatningsretlige udgangspunkt har ”lovgivet i bemærkningerne”.3 Efter-
som TDC antager, at lovgiver ikke har foretaget en sådan manøvre, understøt-
ter det efter TDC’s vurdering, at lovgiver har haft anderledes korte varslings-
perioder i tanke, da loven i sin tid blev forfattet. 
 
Når hovedparten af en reguleringsperiode rent faktisk er underlagt regulering, 
forekommer det i nogen grad konstrueret at anføre, at der foretages en ”dere-
gulering”. I stedet virker det efter TDC’s opfattelse mere retvisende at anskue 
forholdet som en videreførelse af reguleringen, men hvor udløbet af denne blot 
er kortere end en almindelig reguleringsperiode. 
 
På baggrund af ovenstående betragtninger er det TDC’s klare vurdering, at en 
opretholdelse af SMP-reguleringen i op til 2/3 af en reguleringsperiode ikke kan 
henføres til ”varslingsmekanismen”, der alene er omtalt i bemærkningerne.  
 
Hvis ERST skal kunne retfærdiggøre, at TDC i den langt overvejende del af en 
reguleringsperiode fortsat skal være underlagt SMP-regulering, så må dette 
nødvendigvis ske med afsæt i tre-kriterietesten. Dette fremgår også klart af 
Explanatory Note: 
 

“[I]n order to justify continued imposition of regulation on markets not 
identified in this Recommendation, such markets must be made subject to 
the three criteria test and, subsequently, to a market analysis.”4 (TDC’s 
fremhævning). 

 
Eftersom ERST som bekendt har foretaget en vurdering af, at tre-kriterietesten 
ikke kan bestås, må konsekvensen heraf være, at SMP-reguleringen ikke kan 
fastholdes i den udstrækning, som der er lagt op til. Det bør med andre ord 

                                                
2 Bemærkningerne til daværende § 84 d, stk. 5, i teleloven (L 143 fremsat den 29. ja-
nuar 2003) 
3 Jf. bl.a. Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet (2005), afsnit 2.3.5. 
4 The Commission’s Explanatory Note (2014), s. 53. 
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ikke være muligt at omgå tre-kriterietesten og fastholde SMP-regulering ved 
blot at benævne denne en ”overgangsordning”. 
 
1.2 Det konkrete indretningshensyn 
TDC har allerede klart over for ERST tilkendegivet, at TDC ved en deregulering 
fortsat vil være indstillet på at give alternative udbydere adgang til gensalg af 
PSTN og ISDN-abonnementer i det omfang TDC selv tilbyder disse til egne kun-
der. Dette fremgår også af afgørelsesudkastet (s. 59). Der kan derfor ikke være 
et konkurrencemæssigt behov for at indføre en overgangsordning. 
 
De bekymringer, som ERST har i forhold til en umiddelbar ophævelse af for-
pligtelserne, vedrører primært to SKI-udbud samt en mindre gruppe af ældre 
slutbrugere. 
 
I lyset af den beskrivelse af de potentielle problemer, som en deregulering af 
markederne kan afstedkomme, som fremgår af Explanatory Note, s. 20-22, er 
spørgsmålet, om der i forbindelse med identificeringen af disse problemstillin-
ger er engros- eller detailkunder, der kan siges at have status af ’captive users’. 
 
For det første er der efter TDC’s opfattelse ikke tale om, at der findes ’captive 
users’. TDC redegjorde herfor på møde af 11. maj 2017 med ERST. I den for-
bindelse anførte TDC dog også, at det var vanskeligt at forholde sig til på et 
abstrakt plan, og TDC opfordrede derfor på mødet ERST til at fremkomme med 
konkrete eksempler, som TDC herefter ville forholde sig til. Dette fremgår også 
af mødereferatet. TDC har imidlertid ikke fået (nærmere) henvendelse om så-
danne ’captive users’. 
 
For det andet fremgår det af Explanatory Note, at såfremt ERST – modsat TDC’s 
opfattelse – måtte nå frem til, at der ville opstå en kategori af ’captive users’ 
som følge af en tilbagerulning af reguleringen, så er det Kommissionens anbe-
faling, at disse evt. problemer søges adresseret på anden og mere proportional 
vis end via SMP-reguleringen.5 
 
For det tredje bemærker TDC, at markederne nu dereguleres i overensstem-
melse med Kommissionens henstilling fra oktober 2014. Der har således de 
seneste tre år været en klar formodning for, at markederne ville blive deregu-
lerede.  
 
1.2.1 SKI-udbud 
Det fremgår af afgørelsesudkastets afsnit 3.3.5.1, at der i løbet af 2017 pågår 
en udbudsproces i forhold til to SKI-rammeaftaler. Det nævnes, at den frivillige 
aftale er vundet af Telenor (med TDC som anden-leverandør), og at det andet 
udbud endnu ikke er afsluttet.  
 
TDC kan imidlertid oplyse, at TDC har vundet udbuddet om den forpligtende 
aftale, hvilket blev offentliggjort primo oktober 2017.6 
 
Som TDC forstår ERST’s bekymring, relaterer denne sig navnlig til alternative 
udbyderes muligheder for at byde ind – og potentielt vinde – et af udbuddene 
og efterfølgende foretage levering baseret på gensalg af PSTN via TDC.  
 
Eftersom TDC som nævnt nu imidlertid har vundet det andet udbud, kan denne 
problemstilling nu isoleres til Telenors PTSN-gensalgsadgang for så vidt angår 
den frivillige aftale.  
 

                                                
5 The Commission’s Explanatory Note (2014), s. 21. 
6 Se fx pressemeddelelse af 11. oktober 2017 på tdcgroup.dk: 
https://tdcgroup.com/da/news-and-press/nyheder-og-pressemeddelelser/2017/10/tdc-
tildeles-stort-udbud-paa-80-kommuner-og-staten-2202808  
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Her skal det igen fremhæves, at TDC som nævnt ovenfor har givet tilsagn om, 
at TDC ved en deregulering fortsat vil være indstillet på at give alternative 
udbydere adgang til gensalg af PSTN og ISDN-abonnementer i det omfang TDC 
selv tilbyder disse til egne kunder.  
 
Eftersom TDC selv har vundet den forpligtende aftale, hvor der tilsvarende er 
krav om PSTN-leverance, vil et evt. stop af udbud af PSTN-produkter ramme 
TDC selv mindst lige så hårdt som Telenor. 
 
På den baggrund synes der ikke at være et SKI-specifikt hensyn at varetage i 
forhold til at sikre alternative udbyderes adgang til gensalg af PSTN-produkter 
i den relevante periode. 
 
I forhold til den – må man forstå – sekundære bekymring omkring prissætnin-
gen af gensalgsydelserne er det ligeledes TDC’s klare vurdering, at dette for-
hold af en række årsager ej heller kan begrunde en overgangsordning. 
 
For det første er der som nævnt på mødet den 11. maj 2017 tale om, at en 
forventet prisstigning vil materialisere sig uanset om markedet bliver deregu-
leret eller ej. Det skyldes, at prisstigningen vil være en følge af højere enheds-
omkostninger, og disse vil udmønte sig i en prisstigning også under regulerede 
forhold, idet priserne er underlagt regulering efter den historiske omkostnin-
gers metode. 
 
For det andet vil Telenor efter det oplyste (s. 43) have mulighed for at over-
vælte en evt. prisstigning på slutkunden, dvs. de statslige eller kommunale 
slutkunder, der vælger at købe ind via den frivillige SKI-aftale. Der er dermed 
ikke noget hensyn at tage i forhold til den alternative udbyder – i dette tilfælde 
Telenor. 
 
For det tredje ses der heller ikke at være noget afgørende hensyn at tage til 
den statslige eller kommunale slutkunde, idet disse som anført i afgørelsesud-
kastet (s. 44) vil have mulighed for at reagere på evt. prisstigninger ved at 
stoppe eller neddrosle afsætningen på PSTN-produkter og i stedet skifte til 
VoIP-baserede produkter.  
 
I den forbindelse bemærker TDC, at aftalerne efter det oplyste ikke indebærer 
en forpligtelse til at aftage PSTN-produkter, og at der ikke foreligger oplysnin-
ger, der går på, at kravet om PSTN-leverance skulle være teknisk betinget. I 
stedet er kravet ”fastsat på baggrund af den konkrete efterspørgsel fra såvel 
staten som de tilknyttede kommuner mv.”7 
 
Eftersom de berørte statslige og kommunale institutioner efter det oplyste ikke 
skulle være – teknisk, kontraktuelt eller på anden vis – forhindrede i at anvende 
VoIP-baserede produkter som erstatning for PSTN-prokter, er det vanskeligt at 
se, at der skulle være tale om ’captive users’. 
 
For det fjerde – og i forlængelse af ovenstående – bemærker TDC, at ex ante-
reguleringen skal adressere markedsdefekt. Det er derimod ikke ex ante-regu-
leringens opgave at løse enhver form for uhensigtsmæssighed, herunder SKI’s 
evt. formulering af unødigt ufleksible kravspecifikationer.  
 
Det ville på baggrund af ovenstående have været udtryk for rettidig omhu, hvis 
SKI havde formuleret fastnetleverancekravene på en mere generisk vis, såle-
des at disse kunne efterleves ved hjælp af andre teknologier (VoIP).  
 
Dette gælder særligt, når der som nævnt ovenfor har været en formodning for 
deregulering de seneste tre år, og derfor må indretningshensynet til SKI som 
statslig, professionel aktør være minimalt. 

                                                
7 Afgørelsesudkastets s. 43. 
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1.2.2 Nødkaldeanlæg 
ERST har forelagt TDC Ældresagens oplysninger om, at en gruppe af ældre 
mennesker har analoge nødkaldsalarmer. I afgørelsesudkastet refereres Ældre-
sagen for at estimere antallet af nødkaldsalarmer til 40.000, men vigende. Det 
fremgår ikke, om dette antal alene omfatter analoge nødkaldsalarmer baseret 
på fastnettelefoner, eller om det tillige inkluderer nødkaldsalarmer, der benyt-
ter bredbånd eller mobiltelefoni.  
 
ERST lægger dog vægt på, at der er et antal, der benytter sig af analoge tone-
baserede signaler og anfører: 

 
”Det vil dog være forbundet med omkostninger for fx kommunerne at 
skifte til digital teknologi. Det må derfor forventes at gennemførelse af et 
teknologiskifte vil strække sig over en vis periode.”8 

 
TDC læser udkastet således, at det er denne gruppe, der refereres til, når det 
i afsnit 3.4.5.2 vurderes, at der forekommer et relativt lavt antal ’captive use-
res’. 
 
TDC har imidlertid på møde 11. maj 2017 redegjort for, at der ikke er tekniske 
hindringer for, at anlæg, herunder eksisterende anlæg, der benytter sig af ana-
loge tonebaserede signaler, uden ændringer kan anvende bredbåndstelefoner. 
Det kræver blot, som TDC redegjorde for, at denne bredbåndstelefonitjeneste 
anvender Codec G.711 eller andet codec, der ikke kræver transkodning af de 
analoge tonebaserede signaler.  
 
Dette krav opfyldes allerede af TDC’s bredbåndtelefonitjeneste, og der er ikke 
tekniske eller økonomiske hindringer i vejen for, at også andre udbyderes bred-
båndstelefonitjenester kan opfylde det, hvis de ikke gør det allerede.  
 
Det forekommer på den baggrund ikke retvisende at rubricere disse kunder 
som værende ’captive users’. 
 
1.2.3 Ældre PSTN-kunder 
ERST gennemgår i afsnit 3.4.5.1.3 Ældresagens oplysninger om, at en gruppe 
ældre mennesker ikke ønsker at skifte til VoIP-telefoni og/eller mobiltelefoni, 
bl.a. med henvisning til deres manglende kompetencer. 
 
TDC bemærker hertil, at bredbåndstelefonitjenester kan benyttes med kundens 
eksisterende telefonapparat, således at der ikke for betjeningen sker nogen 
ændring, hvis PSTN-tilslutningen skiftes ud md en VoIP-tilslutning, hvorfor der 
ikke er nogen kompetenceudfordring.  
 
TDC noterer sig ERST’s konklusion om, at omkostningerne ved skift til bred-
båndstelefoni er små, selv for det mindretal af kunder, der ikke har adgang til 
bredbånd og som ikke ønsker det. Denne gruppe er derfor ikke ’captive users’ 
idet dette begreb omfatter kunder, der har vanskeligt ved at skifte fra PSTN til 
en anden tjeneste, men ikke dem, der ønsker at beholde PSTN, selvom deres 
behov fuldt ud dækkes af andre teknologier. 
 
1.3 Konsekvenser for den teknologiske udvikling 
Det fremgår af ERST’s analyse, at antallet af PSTN og ISDN-kunder er hastigt 
svindende, og at det er ubetydeligt i forhold til antallet af VOIP-kunder. Det 
kan derfor være nødvendigt at justere produktudbuddet i overensstemmelse 
med den teknologiske udvikling.  
 

                                                
8 Afgørelsesudkastets s. 52. 
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En overgangsordning – hvad enten den er på 12 eller 24 måneder – er derfor 
kun egnet til at fastholde et tilbud, som der er forsvindende interesse for. Li-
gesom en fortsat forpligtelse hindrer TDC i at gennemføre de justeringer i pro-
duktudbuddet og i det tekniske set up i netværket, som den tekniske udvikling 
måtte fordre. 
 
En fortsat forpligtelse overfor TDC vil således alene medføre, at TDC vil kunne 
blive hindret i at agere med den fleksibilitet, som er nødvendig for at opretholde 
en effektiv drift og tilpasning af netværket. 
 
1.4 Delkonklusion 
På ovenstående baggrund er det samlet set TDC’s vurdering, at det dels er 
uden hjemmel i teleloven, dels under alle omstændigheder er uproportionalt – 
og dermed urimelig byrdefuldt for TDC – at fastsætte overgangsordninger af 
den nævnte varighed.  
 
Sidstnævnte skyldes ikke mindst, at der efter TDC’s opfattelse reelt ikke ses at 
være et konkurrence- eller forsyningsmæssigt problem – og endnu mindre et 
problem, som kan retfærdiggøre fortsat SMP-regulering. 
 
2. Vedr. sondring mellem privat- og erhvervskunder 
I afgørelsesudkastet sondres der mellem privat- og erhvervskunder, således at 
de nuværende forpligtelser i 12 måneder, fra 13. til 24. måned efter afgørelsens 
ikrafttræden, gælder for erhvervsabonnementer men ikke for privatabonne-
menter.  
 
TDC har imidlertid ikke for eksisterende gensalgskundeforhold registreret, 
hvorvidt linjen er afsat til privat- eller erhvervskunder. Hvis en sådan sondring 
skal gennemføres, vil det kræve, at TDC fra udbydere modtager og registrerer 
information herom, fx i form af CVR-nummer for den erhvervskunde, der måtte 
være slutkunde på en gensolgt linje. 
 
Indhentning og registrering af kunders CVR-numre fra alle udbydere er bebyr-
dende for TDC, og skal alene anvendes i et enkelt år. TDC finder på den bag-
grund ikke en implementering af en sådan registrering proportional og skal 
derfor opfordre ERST til at ensarte den tidsmæssige udstrækning af evt. over-
gangsordninger (i forkortende retning), såfremt ERST – modsat TDC’s vurde-
ring, jf. afsnit 1 ovenfor – fortsat vurderer, at der er grundlag for en overgangs-
ordning.   
 
3. Vedr. omkostningsdokumentation 
TDC kan af ERST’s udkast konstatere, at TDC fortsat skal indsende omkost-
ningsdokumentation for gensolgte fastnetforbindelser i overgangsperioderne, 
dvs. i henholdsvis 12 og 24 mdr.   
 
TDC skal gøre opmærksom på, at der i den hidtidige metode og underliggende 
dataudtræk ikke sondres mellem omkostninger for privat- og erhvervskunder, 
og at TDC ikke i dag har data, der identificerer, hvorvidt den gensolgte forbin-
delse afsættes til privat- eller erhvervsformål.  
 
TDC vil derfor ikke for nuværende kunne opgøre omkostningerne alene for 
TDC’s gensalg af PSTN, ISDN2 og FlexISDN til erhvervskunder, som der er lagt 
op til i overgangsperioden i intervallet mellem 12 og 24 måneder, dvs. for regn-
skabsåret 2018.  
 
Såfremt en sådan metode implementeres, vil en sådan omkostningsdokumen-
tation sandsynligvis være baseret på et meget begrænset antal resterende 
abonnementer. Der vil derfor være usikkerhed forbundet med omkostnings-
grundlaget, hvormed der vil kunne forekomme store ændringer i enhedsom-
kostningerne i forhold til den hidtidige prissætning. 
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TDC finder det ikke proportionalt at skulle udvikle en ny metode med henblik 
på at kunne omkostningsdokumentere denne ene og sidste gang for erhvervs-
kunderne. Denne omkostning vil tillige kun påvirke prissætningen i andet halvår 
af 2019.  
 
Det skyldes, at der i TDC er praksis for at implementere prisstigninger per 1. 
oktober, hvorimod prisnedsættelser implementeres per 1. juli. Det er med an-
dre ord ikke engang sikkert, at hele andet halvårs prissætning (mest sandsyn-
ligt blot ét kvartal) vil blive påvirket af de 12 måneders ekstra forpligtelse sær-
skilt for erhvervskunder. 
 
I lyset af ovenstående skal TDC derfor opfordre til, at omkostningsdokumenta-
tionsforpligtelsen kun skal være gældende i den periode, hvor evt. overgangs-
perioder er gældende for både privat- og erhvervskunder, jf. TDC’s bemærk-
ninger herom under afsnit 2 ovenfor.  
 

--o0o-- 
 
I er naturligvis velkomne til at kontakte mig, såfremt I har spørgsmål eller 
bemærkninger til ovenstående. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Uffe Hebbelstrup Larsen 
Advokat 
 
 
 
 
 
 

 

 


