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Høring over udkast til afgørelse på detailmarkedet for fastnettelefoni 

 

Ældre Sagen har fået ovennævnte i høring og har følgende bemærkninger:  

 

Der er i afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen lagt op til at ophæve de gældende forpligtelser over for 

TDC, som TDC er pålagt på detailmarkedet for fastnettilslutninger (tidligere marked 1) og på en-

grosmarkedet for fastnetoriginering (tidligere marked 2) i dennes egenskab af udbyder med en 

stærk markedsposition på de to markeder, dog således at de gældende forpligtelser om netad-

gang, priskontrol, ikke-diskrimination og transparens på de to markeder fortsat gælder for dele af 

markederne i en overgangsperiode. 

 

Det konkluderes i høringsmaterialet, at det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der vil være ”cap-

tive users”; detailkunder, der af forskellige grunde har svært ved at skifte fra det traditionelle 

kobberbaserede telefonnet (PSTN) til en anden tjeneste og derfor kan blive særligt påvirkede af 

en deregulering af markedet. Men at antallet af ”captive users” vurderes at være relativt lavt og 

faldende over de kommende år, samtidig med at der vil være et konkurrencemæssigt pres fra an-

dre dele af det tidligere marked 1 samt mobilmarkedet, der vil begrænse eventuelle prisstignin-

ger. Derfor konkluderes det, at der ikke er behov for en særskilt regulering af PSTN-telefoni, men 

alene en omstillingsperiode for private kunder.  

 

Konklusionen ovenfor bygger bl.a. på en vurdering af, at der for det store flertal af ældre vil være 

begrænsede hindringer for at skifte fra PSTN til VoIP-telefoni (IP-baseret fastnettelefoni typisk 

via en bredbåndsforbindelse), da denne gruppe i forvejen har et fastnetbredbåndsabonnement. 

Denne vurdering er Ældre Sagen ikke enig i.  

 

Ifølge Danmarks Statistiks undersøgelse ’It-anvendelse i befolkningen 2017’ har 48 % af de 85-

89-årige og 33 % af de 80-84-årige ikke adgang til internettet i hjemmet, hverken via mobil, 

computer, tablet, smart-TV eller andet udstyr – se bilag 1. For denne gruppe af ældre, vurderer vi, 

at der vil være væsentlige hindringer for at skifte fra PSTN til VoIP-telefoni, netop fordi de ikke 

har adgang til internettet i deres hjem og formodentlig derfor heller ikke har nogen erfaring med 

den nyeste teknologi.  

 

Af Ældre Sagens fremtidsstudie 2015 fremgår det, at 2 ud af 5 personer mellem 80-89 år oplyser, 

at de slet ikke kan følge med i udviklingen inden for ny teknologi fx computer, internet, 

iPad/tablets, mobiltelefoni, TV mv.  
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Hertil kommer, at det må formodes, at jo ældre en person er, jo større er sandsynligheden for at 

personen har behov for et nødkaldeanlæg. Og som det fremgår af høringsmaterialet, er der en 

gruppe ældre mennesker, som har nødkaldeanlæg, der er knyttet til et PSTN-abonnement.  

 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at der for en gruppe ældre vil være betydelige hindrin-

ger for at skifte fra PSTN til VoIP-telefoni. Det kan medføre, at denne kundegruppe risikerer at 

blive bundet til høje priser på et fastnetabonnement, da de ikke har mulighed for at udnytte mu-

ligheden for at få et andet og billigere abonnement.  

 

Vi mener ligeledes, det af sikkerhedsmæssige grunde er afgørende, at ældre og andre borgere 

med potentielt behov for akut hjælp, sikres nødkaldeanlæg, der er så sikre som overhovedet mu-

ligt. Vi er bevidste om, at nye tekniske løsninger på længere sigt vil kunne afløse de eksisterende 

PSTN-baserede nødkaldeanlæg. Indtil vi har nye effektive tekniske løsninger udrullet overalt i 

Danmark, som uafhængigt af geografi, lokale modtage forhold og brugerens evne til at betjene 

teknologien, til enhver tid er mindst lige så sikre som en fastnetforbindelse, mener vi, at borgere 

med potentielt behov for akut hjælp bør sikres adgang til pålidelig fastnetteknologi til en rimelig 

pris, så økonomi ikke bliver en hindring.   

 

På dette område mener vi ikke, der bør tages nogen risiko, da der er tale om en gruppe af menne-

sker, der ofte har meget vanskeligt ved at varetage egne interesser f.eks. på grund af sygdomsbe-

lastning mv., samtidigt med at konsekvenserne af svigtende nødkaldsteknologi kan have meget 

alvorlige – ofte livsfarlige -  konsekvenser for de pågældende ældre mennesker.  

 

Endvidere vil vi påpege, at for de ældste ældre er fastnettelefonen den teknologi, som man er for-

trolig med, og som fungerer som en socialt vigtig kommunikationskanal for denne gruppe, der 

ofte opholder sig meget af tiden i eget hjem pga. mobilitetsbegrænsninger. Derfor er fastnettele-

fonen en vigtig – måske eneste – livline til venner og bekendte. En betydelig del af denne gruppe 

magter formentligt ikke skiftet til anden teknologi og kan derfor blive ramt hårdt socialt, hvis de 

må opgive fastnettelefonien af økonomiske eller andre grunde.   

 

Ældre Sagen mener derfor, at der skal sikres en tilstrækkelig lang overgangsperiode, hvor fastnet-

tet opretholdes og vedligeholdes over hele Danmark, således at det sikres, at nødkaldene kan an-

vendes indtil, der er løsninger på markedet, som fungerer lige så sikkert som det nuværende fast-

net.  

 

Som sagt vurderer vi, at der vil være en gruppe ældre, som ikke vil kunne udnytte muligheden for 

at flytte fra fastnettelefoni til en anden løsning. Derfor mener vi også, at der skal sikres en over-

gangsperiode, hvor der findes rimelige priser for fastnettelefoni. Særligt er vi bekymrede for 

hvordan, de økonomisk svageste ældre bliver stillet, hvis de er låst fast til et fastnetmarked, hvor 

der for denne kundegruppe ikke er nogen konkurrencemæssig hindring for at hæve priserne på 

fastnettelefonien.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 
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Bilag 1:  

 

Tal fra Danmarks Statistisk ’It-anvendelse i befolkningen 2017’ (endnu ikke offentliggjort): 


