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Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger 

1. SAGSFORLØB 

Den 29. maj 2018 modtog Kommissionen en anmeldelse fra den danske 

tilsynsmyndighed, Erhvervsstyrelsen
1
, vedrørende markedet for tilslutning til det 

offentlige telefonnet på et fast sted samt markedet for access i det offentlige telefonnet på 

et fast sted
2
 i Danmark. 

                                                 
1
 I henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 

af 24.4.2002, s. 33), som ændret ved direktiv 2009/140/EF (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37) og 

forordning (EF) nr. 544/2009 (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 12). 

2
 Svarende til marked nr. 1 og 2 i Kommissionens henstilling 2007/879/EF af 17. december 2007 om 

relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er 

underlagt forhåndsregulering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om 

fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (henstillingen om 

relevante markeder fra 2007) (EUT L 344 af 28.12.2007, s. 65). 



2 

En indledende national høring
3
 fandt sted fra den 24. august til den 24. oktober 2017, og 

endnu en høring løb fra den 30. april til den 14. maj 2018. 

Den 7. juni 2018 blev der sendt en anmodning om oplysninger
4
 til Erhvervsstyrelsen, og 

svaret herpå blev modtaget den 12. juni 2018. 

2. BESKRIVELSE AF UDKASTET TIL FORANSTALTNINGER 

2.1. Baggrund 

Detailmarkedet for tilslutning til det offentlige telefonnet på et fast sted og 

engrosmarkedet for access i det offentlige telefonnet på et fast sted i Danmark er 

tidligere blevet meddelt til og vurderet af Kommissionen under henholdsvis 

sagsnummer DK/2013/1528
5
 og sagsnummer DK/2013/1526.

6
 Erhvervsstyrelsen 

medtog tjenester, der tilbydes via PSTN, ISDN, managed VoB (taletelefoni via 

bredbåndsnettet) og visse unmanaged VoIP-tilslutningstjenester, men kun de 

tjenester, hvor tjenesteudbyderne tildeler slutbrugerne et 8-cifret nummer i den 

danske nummerplan, og som er sammenlignelige med PSTN-baserede 

telefonitjenester for så vidt angår lydkvalitet, stabilitet og tilgængelighed.
7
 

Erhvervsstyrelsen fandt, at TDC havde en stærk position på begge markeder. 

Erhvervsstyrelsen bemærkede, at TDC bevarede en høj markedsandel, og 

konkluderede, at markederne var kendetegnet ved høje adgangsbarrierer og mangel 

på potentiel konkurrence og modstående købermagt.  

I forbindelse med markedet for tilslutningstjenester blev der kun indført afhjælpende 

foranstaltninger for PSTN- og ISDN-linjer, nemlig adgang til leje af faste kredsløb, 

priskontrol, omkostningsregnskaber, ikkeforskelsbehandling, gennemsigtighed 

(herunder KPI'er og SLA'er) og regnskabsopsplitning. For så vidt angår 

engrosmarkedet for access har Erhvervsstyrelsen kun pålagt TDC en forpligtelse til 

at give mulighed for operatørvalg/fast operatørvalg på PSTN-/ISDN-forbindelser 

sammen med en forpligtelse til priskontrol på grundlag af LRIC-omkostninger, 

omkostningsregnskaber, ikkeforskelsbehandling, gennemsigtighed og 

regnskabsopsplitning.  

I sine breve med bemærkninger bad Kommissionen Erhvervsstyrelsen om at 

tydeliggøre, om og i hvilket omfang faktorer som kontrol over nummertildeling, 

VoIP-servere, slutbrugerudstyr (dvs. PSTN-adapter), sammenkoblingsaftaler eller 

andre faktorer viser, at unmanaged VoIP-tilslutningstjenester kan betragtes som en 

                                                 
3
 Jf. rammedirektivets artikel 6. 

4
 Jf. rammedirektivets artikel 5, stk. 2. 

5
 C(2013) 9102. 

6
 C(2013) 8912. 

7
  Erhvervsstyrelsen medtog unmanaged VoIP-tjenester, hvor tjenesteudbyderne tildeler slutbrugerne et 

8-cifret nummer i den danske nummerplan. Erhvervsstyrelsen begrænsede produktmarkedet til kun at 

omfatte de unmanaged VoIP-tjenester, som leveres af en tjenesteudbyder med en VoIP-server, 

slutbrugerudstyr (dvs. en PSTN-adapter) og mindst én samtrafikaftale med en anden netoperatør, der 

håndterer trafikken til og fra VoIP-operatøren. 
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del af de relevante markeder. I den forbindelse bad Kommissionen 

Erhvervsstyrelsen forklare, hvordan og hvorfor disse særlige kendetegn adskiller 

sig, når markederne for tilslutning til fastnet, access og opkaldsterminering på 

fastnet skal defineres. Derudover har Kommissionen opfordret Erhvervsstyrelsen til 

at følge den hastige udvikling på markederne tæt (og konkurrencen fra VoIP og 

mobiltelefoni) og revurdere den med henblik på eventuelt at deregulere markederne. 

2.2. Markedsafgræsning 

Erhvervsstyrelsen afgrænsede detailmarkedet for fastnettelefoni til at omfatte både 

detailmarkedet for levering af tilslutning og opkald tilbudt som en pakke. Om 

engrosmarkedet for access forklarede Erhvervsstyrelsen, at andre operatørers 

interesse i accesstjenester er blevet væsentlig mindre, og at markedet for 

engrosaccess i fremtiden vil være ubetydeligt.
8
 

Det afgrænsede detailmarked for fastnettelefoni omfatter PSTN-, ISDN- og VoIP-

abonnementer (hvor detailkunden har et telefonnummer). Erhvervsstyrelsen har 

konstateret, at både managed og unmanaged VoIP (hvor slutbrugerne har et 

telefonnummer) har samme (eller næsten samme) lydkvalitet, stabilitet og 

tilgængelighed som PSTN-telefoni. Eftersom VoIP-telefoni ikke kræver særligt stor 

båndbredde, finder Erhvervsstyrelsen, at kvalitetsforskellen mellem managed og 

unmanaged VoIP er ubetydelig.
9
 

De relevante geografiske markeder er nationale. 

2.3. Trekriterietesten 

Erhvervsstyrelsen foreslår at deregulere både markedet for tilslutning til det 

offentlige telefonnet og engrosmarkedet for access i det offentlige telefonnet på et 

fast sted, eftersom de ikke lever op til trekriterietesten. 

I forbindelse med detailmarkedet for fastnettelefoni (både tilslutning og opkald som 

en pakke) finder Erhvervsstyrelsen, at der ikke længere er nogen adgangsbarrierer 

som følge af IP-telefonitjenester (90 % af abonnementerne), 

næstegenerationsnettjenester og adgang til TDC's kabel-TV.
10

  

                                                 
8
  Allerede i 2013 var brugen af operatørvalgstjenester meget begrænset (mindre end 1 % af markedet).  

9
  Erhvervsstyrelsen skelner mellem i) unmanaged VoIP-tjenester, som ikke bruger apps/programmer, 

herunder f.eks. tjenester hvor en abonnent med en analog telefon via en adapter forbindes direkte til 

bredbåndsmodemmet, og ii) OTT-telefonitjenester, der bruger apps/programmer. Den første type kan 

betragtes som en udbyder af telekommunikationstjenester i henhold til teleloven, men det kan den 

anden type ikke. Det bør bemærkes, at det i den forbindelse ikke kun er brugen af et 8-cifret nummer 

fra den danske nummerplan, som er det eneste væsentlige element i denne skelnen.  

10
  Ifølge Erhvervsstyrelsen kan de problemer, som andre operatører stadig kan blive udsat for på vejen til 

markedet for PSTN-tjenester, opvejes af det forhold, at TDC – som det fremgår af den offentlige 

høring – fortsat vil tilbyde PSTN- og ISDN-tjenester til andre operatører i det omfang, TDC selv 

tilbyder sine detailkunder disse abonnementer, selv om virksomheden vil gøre det på kommercielle 

vilkår. Ydermere vil den foreslåede overgangsperiode på 12 måneder være meget for dem. 

Erhvervsstyrelsen har forklaret, at 34 % af andre operatørers fastnettelefoniabonnementer er baseret på 

selvforsyning, 25 % på leje af faste kredsløb, 22 % på unmanaged IP-telefoni og 19 % på ubundtet 

adgang til accessnettet og engrossalg af bredbåndstilslutning. 
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For så vidt angår det andet kriterium påpeger Erhvervsstyrelsen, at markedet er 

hastigt faldende
11

. Derudover er TDC's markedsandel faldet i løbet af de seneste 

år
12

, og den vil falde yderligere på grund af overgangen til IP-telefoni, 

næstegenerationsnettjenester og kabel-TV-tjenester. Derfor har Erhvervsstyrelsen 

udtalt, at markedet tenderer hen imod reel konkurrence.  

Erhvervsstyrelsen konkluderer endvidere, at konkurrencereglerne er tilstrækkelige 

til at afhjælpe eventuelle fremtidige konkurrenceproblemer på markedet. 

For så vidt angår markedet for access på et fast sted har Erhvervsstyrelsen 

konkluderet, at der ikke er behov for regulering på et konkurrencepræget 

detailmarked. Som svar på anmodningen om oplysninger har Erhvervsstyrelsen også 

præciseret, at konklusionerne på trekriterietesten for detailmarkedet for 

fastnettelefoni også kan anvendes på markedet for engrosaccess, som udgør det 

forudgående led. 

2.4. Ophævelse af de afhjælpende foranstaltninger 

Eftersom de tre kriterier ikke er opfyldt og der ikke længere er behov for 

forhåndsregulering på de analyserede markeder, anses TDC ikke længere for at være 

en udbyder med en stærk markedsposition. Følgelig vil de gældende forpligtelser 

(forpligtelser i forbindelse med leje af faste kredsløb og operatørvalg/fast 

operatørvalg) blive ophævet. Imidlertid foreslår Erhvervsstyrelsen en 

overgangsperiode på 12 måneder, i løbet af hvilken de nuværende afhjælpende 

foranstaltninger fortsat vil være gældende.
13

 

3. INGEN BEMÆRKNINGER 

Kommissionen har gennemgået anmeldelsen og de yderligere oplysninger, som 

Erhvervsstyrelsen har fremsendt, og har ingen bemærkninger.
14

 

I henhold til artikel 7, stk. 7, i rammedirektivet kan Erhvervsstyrelsen vedtage udkastet til 

foranstaltning og skal i så fald fremsende det til Kommissionen. 

Kommissionens holdning til denne anmeldelse berører ikke dens holdning til andre 

udkast til foranstaltninger, der anmeldes. 

I henhold til punkt 15 i henstilling 2008/850/EF
15

 offentliggør Kommissionen dette 

dokument på sit websted. Kommissionen vurderer, at oplysningerne heri ikke er 

                                                 
11

  Kun en ud af fire husstande har i dag abonnement på fastnettelefoni. I løbet af det seneste tre år er det 

samlede antal fastnetabonnementer faldet med 25 % drevet af en reduktion i PSTN-abonnementer 

(faldet med 41 %) og ISDN-abonnementer (faldet med 52 %), mens abonnementer på IP-telefoni er 

faldet med kun 10 %. Andelen af abonnementer, der er baseret på IP-telefoni, er steget fra 52 % i 2013 

til 62 % i 2016. 

12 
 I 2013 var TDC's markedsandel på 70 % , og den er langsomt faldet til 65 % i 2016. TDC's 

markedsandel for IP-telefon er lavere (57 %). 

13
  Overgangsperioden har til formål at give forbrugerne og virksomhederne mulighed for at tilpasse sig 

og genforhandle eksisterende aftaler og på sigt skifte til nye teknologier. Den vil også give størstedelen 

af de eksisterende udbud (som omfatter PSTN- og ISDN-tjenester) tid til at udløbe.  

14
 Jf. rammedirektivets artikel 7, stk. 3. 
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fortrolige. Hvis De på baggrund af EU's og de nationale regler om 

forretningshemmeligheder mener, at dette dokument indeholder fortrolige oplysninger, 

som De ønsker slettet inden offentliggørelsen
16

, bedes De meddele det til 

Kommissionen
17

 senest tre hverdage efter at have modtaget dokumentet. En sådan 

anmodning skal begrundes. 

Med venlig hilsen 

På Kommissionens vegne 

Roberto Viola 

Generaldirektør 

                                                                                                                                                 
15

 Kommissionens henstilling 2008/850/EF af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i 

henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 301 af 12.11.2008, 

s. 23). 

16
 Selve resultatet af Kommissionens vurdering vil muligvis blive offentliggjort inden udløbet af denne 

tredagesfrist. 

17
 Anmodningen bedes sendt enten pr. e-mail til CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller pr. fax til 

+32 229 88782. 
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