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Høringssvar til nyt udkast til afgørelse vedr. tre-kriterietest af detail-
markedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fastnetorigi-
nering (tidligere marked 1 og 2). 
 
Baggrund 
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet nyt udkast til afgørelse vedrørende det tidli-
gere marked 1 og 2’s egnethed til forhåndsregulering. I overensstemmelse 
Kommissionen 2014-henstillingen har Erhvervsstyrelsen vurderet, at de to 
markeder ikke længere opfylder tre-kriterietesten, og derfor ikke er egnede til 
forhåndsregulering.  
 
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 overgangsperiode. 
 
I udkastet til afgørelse af 24. august 2017 blev det anført, at afgørelsen – og 
dermed overgangsperioderne – ville træde i kraft den 1. januar 2018. Dermed 
ville overgangsperioderne udløbe henholdsvis den 31. december 2018 (privat-
markedet) og den 31. december 2019 (erhvervsmarkedet). 
 
På baggrund af høringen har Erhvervsstyrelsen nu ændret overgangsordningen 
således, at samtlige forpligtelser først ophører 12 måneder efter afgørelsen er 
trådt i kraft, dog således at forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning op-
hører med virkning fra tidspunktet fra afgørelsens ikrafttræden.  
 
Erhvervsstyrelsen begrunder opretholdelsen af en overgangsordning på 12 må-
neder med hensynet til, at overgangen fra et marked med sektorspecifik kon-
kurrenceregulering til et fremtidigt ureguleret marked foregår, så det mindst 
muligt påvirker de eksisterende erhvervsudbud, herunder offentlige udbud af 
fastnettelefoni, der kan løbe i flere år samt hensynet til at sikre de alternative 
udbydere, der anvender PSTN- og ISDN-forbindelser en rimelig mulighed for at 
omstille sig til andre teknologier.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC finder Erhvervsstyrelsen sagsbehandlingstid i denne sag er stærkt kritisa-
belt. 
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Eneste omdrejningspunkt under høringen har alene været overgangsperiodens 
længde og forudsat en afgørelse pr. 1. juni 2018, har det nu taget i bedste fald 
10 måneder at behandle høringen.  
 
Det betyder, at TDC i forhold til privatmarkedet havde været bedre tjent med 
ikke at gøre selskabets holdning gældende i forhold til en afkortning af over-
gangsperioderne, idet overgangsperioden nu i hvert fald bliver 5 måneder læn-
gere end fastlagt i det oprindelige udkast.  
 
Tilsvarende er reduktionen fra 24 til 12 måneder på erhvervsmarkedet ikke 
udtryk for en reel forkortelse på 12 måneder, men derimod blot en forkortelse 
på 7 måneder (forudsat afgørelse træffes 1. juni). 
 
TDC finder fortsat en overgangsperiode er ubegrundet og særligt henset til at 
det med Kommissionens henstilling fra 2014 har været en klar formodning de 
seneste 3.5 år for, at markederne ville blive dereguleret.  
 
Erhvervsstyrelsens begrundelse for at opretholde en overgangsperiode er un-
der høringen klart blevet tilbagevist af TDC. Det skal bl.a. fremhæves at det 
under høringen er klarlagt, at: 
 

i) De statslige og kommunale institutioner efter det oplyste ikke skulle 
være – teknisk, kontraktuelt eller på anden vis – forhindrede i at an‐
vende VoIP‐baserede produkter som erstatning for PSTN.  

 
ii) Nødkaldeanlæg kan leveres over bl.a. TDC’s bredbåndtelefonitjene‐

ste, og der er ikke tekniske eller økonomiske hindringer i vejen for, 
at  også  andre  udbyderes  bredbåndstelefonitjenester  kan  opfylde 
det, hvis de ikke gør det allerede.  

 
iii) ERST’s vurderer, at omkostningerne ved skift til bredbåndstelefoni 

er små, selv for det mindretal af kunder fortrinsvis ”ældre kunder”, 
der ikke har adgang til bredbånd og som ikke ønsker det.  

 
iv) TDC har ingen planer om at stoppe for udbuddet af PSTN. Tværtimod 

har TDC redegjort for, at der omkring år 2020 investeres i at udskifte 
produktionsplatformen for PSTN netop for at sikre tjenesten lang le‐
vetid, og 

 
v) TDC har redegjort for, at man planlægger fortsat at tilbyde gensalg 

af PSTN på kommercielle vilkår. 
 

Det skal videre bemærkes, at Erhvervsstyrelsen på ingen måde har dokumen-
teret, at det er omkostningsmæssigt byrdefuldt at gennemføre en eventuel om-
stilling hos de eksisterende erhvervsudbydere eller for den sags skyld slutbru-
gerne. Tværtimod viser ovenstående fremhævede forhold, at omkostningerne 
antageligt er minimale og at der vil gå lang tid før de bliver aktuelle.  
 
Her overfor står, at Erhvervsstyrelsen i en anden sag påtænker, jf. udkast til 
en afgørelse af 25. april 2018 overfor TDC på engrosmarkedet for terminering 
af taleopkald i TDC’s mobilnet (nuværende marked 2), at pålægge TDC at give 
adgang til taleopkald via IP-interconnect med virkning fra den 1. januar 2019. 
Tidspunktet er sat med en fast dato og TDC må således forstå, at forpligtelsen 
vil træde i kraft den 1. januar 2019 uanset hvornår afgørelsen bliver truffet. 
Dermed vil TDC få en implementeringstid på 6-7 måneder fra afgørelsen bliver 
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truffet selvom omstillingen medfører betydelige omkostninger for TDC og kan 
betyde, at TDC må nedprioritere andre IT-projekter.  
 
TDC finder det påfaldende, at Erhvervsstyrelsen anlægger en mere restriktiv 
rimelighedsvurdering, når TDC skal pålægges forpligtelser end når TDC skal 
afløftes forpligtelser. Erhvervsstyrelsens anvendelse og begrundelse for over-
gangsperioder synes således ikke være konsistent. 
 
 

--o0o-- 
 
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. 
 
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 vores netværk. 
 
Eftersom afgørelsen nu vil blive truffet på et senere tidspunkt end oprindeligt 
planlagt, bør det fastsættes, at forpligtelserne ophører den 31. december 2018. 
 
I modsat fald vil en overgangsperiode på 12 måneder på privatmarkedet først 
udløbe senere end oprindeligt planlagt. Tilsvarende vil en forkortelse af over-
gangsperioden på erhvervsmarkedet fra 24 til 12 måneder reelt ikke svare til 
en 12-måneders reduktion. 
 
Derved opstår der en uhensigtsmæssig og uholdbar situation, hvor det ender 
med at komme TDC til skade, at man faktisk får medhold i synspunkter gjort 
gældende under høringsprocessen. 
 
I den forbindelse skal det fremhæves, at der siden offentliggørelsen af Kom-
missionens henstilling den 9. oktober 2014 har været en kraftig formodning for 
deregulering af markederne, dvs. de seneste 3,5 år.  
 
Denne formodning blev bekræftet ved Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse 
af 24. august 2017, hvilket høringsnotatet af 30. april 2018, side 11, har be-
kræftet. Ingen kan herefter have haft en berettiget forventning om regulering 
af privatmarkedet efter den 31. december 2018. Den endelige afgørelse bør 
derfor fastholde denne udløbsdato på privatmarkedet og derfor afstemme over-
gangsperiodens længde hermed. 
 
Tilsvarende bør længden af overgangsperioden på erhvervsmarkedet også re-
duceres, så det sikres, at den fornyede høring kommer til at vedrøre en reduk-
tion på reelle 12 måneder, dvs. med ophør den 31. december 2018. 
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Det skal videre bemærkes, at TDC ikke har forberedt indsendelse af regnskabs-
mæssig opsplitning i den kommende leverance til ERST ultimo juni, da vi har 
haft en klar forventning om en deregulering af denne forpligtelse ultimo 2017 
og allersenest første halvår 2018. Dette regnskab vil ikke let eller omkostnings-
frit kunne laves, da det kræver ekstern revision mv. Det er derfor vigtigt for 
TDC at få en afgørelse senest i juni 2018.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Fröhlich 
Afdelingsdirektør, advokat 
 


