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Høringssvar vedr. revideret udkast til afgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger og 
engrosmarkedet for fastnetoriginering (tidligere marked 1 og 2) 
 
Erhvervsstyrelsen har ved e-mail den 30. april 2018 anmodet om Telias bemærkninger til styrelsens 
reviderede udkast til afgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet for 
fastnetoriginering (tidligere marked 1 og 2) (herefter detailmarkedet for fastnettelefoni). 
 
Baggrunden for Erhvervsstyrelsens nye høring er, at styrelsen i forbindelse med sin vurdering af, at 
detailmarkedet for fastnettelefoni skal dereguleres, har revurderet behovet for en to årig 
overgangsperiode for erhvervskunder. Styrelsen har fundet, at overgangsperioden for erhvervskunder 
bør nedsættes fra 24 måneder til 12 måneder. 
 
Telias bemærkninger til Erhvervsstyrelsens reviderede afgørelsesudkast fremgår nedenfor.  
  
Deregulering og overgangsperiode  
Det er Telias opfattelse, at en deregulering af detailmarkedet for fastnettelefoni vil stille de alternative 
selskaber væsentlig dårligere i konkurrencen end TDC både i forhold til eksisterende aftaler om levering 
af PSTN/ISDN-telefoni til private og erhvervskunder og i forhold til de alternative selskabers muligheder 
for at byde på erhvervsudbud, der indeholder krav om levering af PSTN/ISDN-telefoni. Dette gør sig især 
gældende, hvis TDC indfører urimelige, ikke omkostningsbaserede prisstigninger på PSTN/ISDN-
produkter.  
 
Det er Telias vurdering, at muligheden for at kunne tilbyde PSTN/ISDN-telefoni både til private og 
erhvervskunder, herunder i forbindelse med erhvervsudbud, vil være af afgørende betydning for 
selskabets konkurrencemuligheder også i de kommende år frem.  
 
Telia mener derfor, at der ikke er grundlag for at deregulere detailmarkedet for fastnettelefoni.1 Såfremt 
Erhvervsstyrelsen måtte deregulere markedet, er det Telias opfattelse, at for at sikre, at forbrugerne og 
de alternative selskaber, herunder Telia, kan nå at indrette sig til et dereguleret detailmarked, skal 
overgangsperioden være 24 måneder for såvel private og erhvervsabonnementer. 
 
De konkurrencemæssige effekter ved en deregulering  
Den nuværende regulering af TDC på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) og 
engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) sikrer, at Telia til rimelige priser og på lige vilkår har 
mulighed for at tilbyde PSTN/ISDN-telefoni til sine detailkunder i konkurrence med TDC. 
 
                                                
1 Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen i sin begrundelse for at anvende en overgangsperiode på 12 måneder bl.a. 
har henvist til styrelsens afgørelse af 6. september 2016 på engrosmarkedet for netadgang af en særlig kvalitet på 
et fast sted (marked 4), hvor bortfaldet af de hidtil gældende forpligtelser trådte i kraft 12 måneder efter afgørelsen 
var truffet. Det er Telias opfattelse, at det forhold, at antallet af potentiel berørte kunder er væsentlig større på 
detailmarkedet for fastnettelefoni (antallet af PSTN-abonnementer var medio 2017 på 452.000), end den var på 
marked 4 (antallet af faste kredsløb var i 2015 på ca. 61.500 - heraf ca. 19.000 lavkapacitetskredsløb), taler i sig 
selv for en længere overgangsperiode på nærværende marked.  
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Telia noterer, at Erhvervsstyrelsen i sin vurdering af, at detailmarkedet for fastnettelefoni kan 
dereguleres har lagt vægt på, at TDC har oplyst, at selskabet ved en deregulering fortsat vil give de 
alternative udbydere adgang til gensalg af PSTN- og ISDN-abonnementer, i det omfang TDC selv 
tilbyder disse til egne kunder. Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at TDC vil være begrænset i sine 
muligheder for at hæve priserne på grund af konkurrencen fra VoIP-tjenester på det samme marked, 
men også fra mobiltjenester.  
 
Telia frygter, at en ophævelse af de forpligtelser, som TDC i dag er pålagt på detailmarked for 
fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fastnetoriginering, vil kunne føre til urimelige, ikke 
omkostningsbaserede prisstigninger på PSTN/ISDN-abonnementer til skade for de alternative selskaber 
og detailkunderne på markedet. Således hævede TDC priserne for faste kredsløb med lave kapaciteter 
med mere end 300 pct., da TDC’s forpligtelser på engrosmarkedet for netadgang af en særlig kvalitet på 
et fast sted (marked 4) blev ophævet.  
 
Nedenfor fremgår TDC’s varsling af prisstigninger for faste kredsløb med lave kapaciteter i forbindelse 
med deregulering af marked 4.    
 

  
 
Hvis TDC indfører urimelige, ikke omkostningsbaserede prisstigninger på PSTN/ISDN-produkter, vil det 
medføre, at Telias konkurrencemuligheder forringes væsentligt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at 
det reelt ikke vil være muligt for Telia at flytte detailkunder over på f.eks. VoIP-løsninger.  
 
Telia Danmark og Mit Tele har tilsammen ca. 49.000 PSTN/ISDN-kunder, som er baseret på gensalg af 
TDC’s PSTN/ISDN-produkter. Hos Mit Tele er gennemsnitsalderen for PSTN-kunderne 75 år og 80 pct. 
af kunderne er over 65 år.2 Ældre PSTN-kunder kan have vanskeligt ved at skifte fra PSTN til VoiP-
telefoni (og/eller mobiltelefoni). Det skyldes bl.a., at disse kunder altid har haft et PSTN-abonnement og 
derfor ikke ønsker at skifte til andre teknologier. Samtidig kan disse kunder have sværere ved at tilegne 
sig nye teknologier. En række kunder har også nødkaldsalarmer tilknyttet deres PSTN-abonnement.   
 
                                                
2 Mit Tele har registeret gennemsnitsalderen for sine kunder baseret på cpr. nummer for 75 pct. af kunderne 
(baseret på ca. 30.000 PSTN-kunder). Flere af disse kunder har kun PSTN hos Telia/Mit Tele (uden 
samproduktion).  
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Mit Tele servicerer endvidere primært kunder i landbruget og i landområderne, hvilket gør, at det ikke vil 
være rentabelt – på grund af kundernes beliggenhed – for Telia selv at producere et PSTN/ISDN-produkt 
baseret på leje af adgang TDC’s accesinfrastruktur (en fysisk kobber- eller fiberforbindelse).  
 
De høje migreringsomkostninger skyldes, at Telia ikke i forvejen er repræsenteret med bredbåndsudstyr 
på TDC’s centraler/lokaliteter i landområder, hvor kundegrundlaget er lille. Skal Telia til at sætte DSLAM-
udstyr op på TDC’s centraler for at kunne levere VoIP-løsninger som alternativ til PSTN, vil dette nemt 
kunne løbe op i 5 mio. dkk. En sådan investering vil aldrig kunne retfærdiggøres, idet omkostningerne pr. 
kunde i givet fald vil være væsentligt højere, end det som Telia vil kunne tjene på den enkelte kunde.    
 
Telia har som nævnt ovenfor også en række erhvervskunder, der efterspørger et fuldt produktsortiment. 
Disse aftaler har typisk en bindingsperiode på 3 år.  
 
Hvis TDC måtte indføre urimelige, ikke omkostningsbaserede prisstigninger på PSTN/ISDN-produkter, 
vil det ikke være forretningsmæssigt muligt for Telia at overvælte prisstigningerne på selskabets 
detailkunder med den risiko, at kunderne opsiger deres abonnement og skifter til en anden udbyder, 
f.eks. til TDC, hvis TDC ikke hæver sine egne detailpriser tilsvarende.  
 
Telia køber årligt PSTN/ISDN-produkter af TDC for 50 mio. dkk. Telia har beregnet, at hvis TDC vælger 
at indføre prisstigninger på 30 pct., vil dette betyde, at Telia vil tabe penge på at udbyde PSTN/ISDN-
produkter, såfremt det ikke er muligt at føre prisstigningerne direkte videre til detailkunden, hvilket Telia 
som nævnt ovenfor ikke ser som en forretningsmæssig mulighed.3  
      
Telia ser derfor med bekymring på, at Erhvervsstyrelsen vil deregulere detailmarkedet for fastnettelefoni.  
 
Det er Telias opfattelse, at såfremt Erhvervsstyrelsens forudsætninger for at deregulere detailmarkedet 
for fastnettelefoni måtte ændre sig væsentligt, herunder hvis TDC efter overgangsperiodens udløb måtte 
indføre urimelige, ikke omkostningsbaserede prisstigninger vil der være grundlag for, at 
Erhvervsstyrelsen genovervejer regulering af detailmarkedet for fastnettelefoni eller dele heraf.  
 
Det er endvidere Telias opfattelse, at Erhvervsstyrelsen ved sin genovervejelse af, om det er et behov 
for regulering af detailmarkedet for fastnettelefoni, bør inddrage det forhold, at den sektorspecifikke 
konkurrenceregulering er en ex ante regulering, mens den generelle konkurrenceregulering er en ex 
post regulering. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er meget svært at generobre kunder, hvis 
disse først er skiftet til en anden udbyder. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Laila Jensen 

                                                
3 Det skal i den forbindelse bemærkes, at PSTN ligger oven på en kobberforbindelse, så det vil ikke hænge 
sammen, såfremt prisen på kobber falder samtidig med, at prisen på PSTN stiger. Alt andet lige dækker prisen på 
et PSTN-abonnement jo primært over kobberomkostninger. Omkostningerne til PSTN-tjenesten må i denne 
sammenhæng siges at være marginal og vel sagtens være finansieret via minutafgifterne.    


