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Vedr. fastnettelefoni og tryghedsalarmer til ældre 
 
I tillæg til nedenstående skal TDC for en god ordens skyld indledningsvist gen-
tage, at:  
 

(i) TDC har ingen planer om at stoppe for udbuddet af PSTN. Tværti-
mod har TDC redegjort for, at der omkring år 2020 investeres i at 
udskifte produktionsplatformen for PSTN netop for at sikre tjene-
sten lang levetid, og 

 

(ii) TDC har redegjort for, at man planlægger fortsat at tilbyde gensalg 
af PSTN på kommercielle vilkår. 

 
1. Telefoni til det ældre segment 
Ældresagen argumenterer i sit høringssvar af 23. oktober 2017 for, at en stor 
gruppe ældre kunder ikke har reel mulighed for at skifte fra PSTN til VoIP-
telefoni.  
 
Der henvises her til ikke-offentliggjorte undersøgelser, der bl.a. viser at 48 pct. 
af de 85-89-årige ikke har adgang til internet i hjemmet, hverken som fast- 
eller som mobilt internet.  
 
Samtidig gøres der opmærksom på, at for mange af disse ældre er der en tek-
nologisk barriere i forhold til at skulle skifte til nye apparater og betjeningspro-
cesser, og dette er uacceptabelt, fordi fastnettelefonen for disse ældre er en 
socialt vigtig kommunikationskanal. 
 
For denne gruppe gælder imidlertid, at de kan benytte bredbåndstelefoni ba-
seret på en bredbåndsforbindelse, der etableres til formålet. Ved etableringen 
af bredbåndtelefoni kan en tekniker – eller en pårørende – installere dette med 
et stik og med den ældres eksisterende telefonapparat.  
 



 

2 Derved vil den ældre kunne benytte sig af sin eksisterende fastnettelefon og 
betjene denne uden nogen forandring.  
 
Det beror således på en misforståelse, at brugen af bredbåndstelefoni kræver 
en teknisk indsigt eller kendskab til ny teknologi. 
 
2. Nødkaldeanlæg og tryghedsalarmer 
Udviklingen af nødkaldeanlæg og tryghedsalarmer går i retning af, at de an-
vender datasignalering på IP- eller mobilnet. Den tryghedsalarm, som Ældre-
sagen gennem nogle år har markedsført på sin hjemmeside1, benytter således 
tale- og sms-kommunikation i mobilnettet.  
 
Ikke desto mindre er der fortsat en række tryghedsalarmer og nødkaldeanlæg, 
der benytter sig af MFT-signalering på en fastnet- eller mobiltelefonilinje.  
 
MFT-signalering fungerer gennem PSTN-nettet, men kan i visse tilfælde være 
ustabil (afhængigt af codec-valg), hvis det anvendes sammen med bredbånds-
telefoni eller mobiltelefoni. 
 
Hvis den valgte udbyder af bredbåndstelefoni imidlertid benytter G.711-codec, 
som også benyttes i PSTN-nettet, har TDC redegjort for, at også de eksiste-
rende nødkaldeanlæg/tryghedsalarmer, der baserer sig på indenbånds-MFT-
signalering mellem alarmcentral og nødkaldeanlæg, kan fungere uændret.  
 
Den ældre er således også sikret brug af nødkaldeanlæg og tryghedsalarmer, 
selv hvis disse er baseret på MFT-signalering – og apparaterne anvendes sam-
men med bredbåndstelefoni – i perioden frem til, at kommunerne gennemfører 
teknologiskift til IP-baserede nødkaldeanlæg.  
 
TDC har redegjort for, at G.711-codec anvendes i TDC’s bredbåndstelefonitje-
neste, og andre bredbåndstelefoniudbydere har mulighed for også at gøre det.2  
 

--o0o-- 
 
Afslutningsvist vil TDC benytte lejligheden til kort at uddybe det på mødet den 
2. marts 2018 nævnte i forhold til fastsættelsen af overgangsperiodernes ud-
løb. 
 
I udkastet til afgørelse af 24. august 2018 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). 
 
Eftersom afgørelsen nu vil træde i kraft på et senere tidspunkt end oprindeligt 
planlagt, bør der efter TDC’s opfattelse ske ”fradrag” af den tid, der går fra 1. 
januar 2018 og indtil afgørelsen træder i kraft, når udløbsdatoerne for over-
gangsordningerne fastsættes. 
 
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. 
 

                                                
1 https://www.aeldresagen.dk/tilbud-og-rabatter/tilbud/seniortrygheddk-trygheds-
alarm-dec16 
2 Erhvervsstyrelsen kan for en ordens skyld overveje at spørge Stofa og Telenor, der er 
de største udbydere af bredbåndstelefoni til private udover TDC, om de også benytter 
G.711 i deres fastnetudbud, eller om de sikrer MFT-signalering for nødkaldeanlæg på 
anden vis.  



 

3 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 nævnes, at der siden offentliggørelsen af Kommissi-
onens henstilling den 9. oktober 2014 har været en kraftig formodning for de-
regulering af markederne, dvs. de seneste 3,5 år.  
 
Denne formodning blev bekræftet ved Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse 
af 24. august 2017, og 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 overgangsperiodens 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. 
 
Du skal naturligvis være velkommen til at kontakte mig, såfremt du har spørgs-
mål eller bemærkninger til ovenstående. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Uffe Hebbelstrup Larsen 
Advokat 
 
 
 


