
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høringsnotat vedr. udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet 
for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 
 
Erhvervsstyrelsen har i perioden 25. april 2018 til og med den 30. maj 2018 gen-
nemført en national høring over udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet 
for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 
 
Resultat af den nationale høring 
Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor, Telia og HI3G.  
 
I forlængelse af høringen har TDC oplyst, at selskabet forventer at tilbyde ud-
veksling af taleopkald via IP-interconnect pr. 1. januar 2019. Det vil sige, at 
TDC pr. 1. januar 2019 - uagtet styrelsens tillægsafgørelse - forventer at tilbyde 
det netadgangsprodukt, som styrelsen i tillægsafgørelsen har til hensigt at for-
pligte TDC til at tilbyde pr. 1. januar 2019. På den baggrund finder styrelsen det 
ikke proportionalt at træffe endelig afgørelse i sagen. 
 
Selvom styrelsen har vurderet, at det ikke er proportionalt at træffe endelig afgø-
relsen i sagen på det foreliggende grundlag, redegøres i dette høringsnotat for de 
væsentligste bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med høringen og 
bemærkningerne kommenteres.  
 
Selskaberne bør forpligtes til at udveksle via IP-interconnect 
Det er Hi3G’s opfattelse, at mobilselskaberne (TDC, Telia, Telenor samt Hi3G) 
- i tillæg til anvendelsen af den nuværende kredsløbskoblede teknologi - skal 
forpligtes til at tilbyde terminering af taletrafik via nyere IP-/pakkekoblet tekno-
logi, for at kunne understøtte nuværende og fremtidige teknologier, herunder 
4G. Mobilselskaberne har allerede igennem en årrække tilbudt tjenester på det 
danske marked (eks. HD Voice, WiFi-calling, VoLTE), der benytter IP-
/pakkekoblet teknologi på 4G (HD Voice er også muligt på 3G). Hi3G oplyser, 
at det er helt naturligt, at disse tjenester kan benyttes på tværs af mobilnettene 
via IP-/pakkekoblet teknologi, herunder også med TDC. 
 
Telenor bemærker, at Erhvervsstyrelsen eksplicit i afgørelsen bør understrege, at 
IP interconnect fremover er standarden, og at forpligtelsen til at tilbyde TDM-
baseret interconnect samtidig ophæves med mindre nærmere præciserede for-
hold i konkrete tilfælde taler imod. Telenor vurderer, at en fastholdelse af krav 
om at skulle tilbyde TDM-baseret interconnect ikke længere er tidssvarende og 
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dermed ikke proportional. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens forståelse, at hvis et selskab tilbyder at modtage tale-
opkald via IP-interconnect pga. egne kommercielle overvejelser (eller når et 
selskab bliver mødt med regulatorisk krav om at modtage taleopkald via IP-
interconnect), så giver det på sigt hverken teknisk eller økonomisk mening for 
selskabet at opretholde både TDM og IP-interconnect til henholdsvis aflevering 
og modtagelse af taleopkald i samtrafikgrænsefladen. Således vil det efter sty-
relsens forståelse være naturligt for et selskab også at aflevere taleopkald via 
IP-interconnect til de øvrige selskaber, når først selskabet modtager taleopkald 
via IP-interconnect. 
 
I forlængelsen af høringen har TDC oplyst, at selskabet forventer at tilbyde ud-
veksling af taleopkald via IP-interconnect pr. 1. januar 2019. Erhvervsstyrelsen 
vil i perioden frem mod 1. januar 2019 fortsætte dialogen med TDC om frem-
driften i forhold til at kunne tilbyde at modtage taletrafik via IP-interconnect. 
Hvis TDC mod forventning ikke tilbyder at modtage taleopkald via IP-
interconnect pr. 1. januar 2019, eller hvis prissætningen vurderes ikke at være 
rimelig, vil styrelsen med kort varsel kunne træffe afgørelse herom, såfremt det 
vurderes nødvendigt og proportionalt. 
 
På den baggrund er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at det ikke er proportio-
nalt at træffe tillægsafgørelser over for selskaberne med henblik på at pålægge 
forpligtelse om at tilbyde andre teleselskaber adgang til at aflevere taleopkald 
via IP-interconnect for at fjerne de konstaterede konkurrenceproblemer. Hertil 
skal det bemærkes, at selskaber fortsat kan omdanne IP-trafik på egen side af 
samtrafikgrænsefladen til TDM, såfremt de ser et behov for dette.  
 
Prisfastsættelse af taleopkald udvekslet via IP-interconnect 
Telenor oplyser, at det ikke er gratis at etablere og drifte samtrafik – heller ikke 
selvom der anvendes IP-interconnect. Telenor mener derfor, at selskaber skal 
have mulighed for at få dækket omkostninger forbundet hermed, uanset hvilke 
regulatoriske krav, der i øvrigt stilles til anvendelse af teknologi. Det er i den 
forbindelse ikke vigtigt for Telenor, hvorvidt opgørelsen af disse omkostninger 
er baseret på LRAIC eller en anden prisfastsættelsesmetode. Telenor finder det 
derimod vigtigt, at der skabes de rette incitamenter og herunder, at Telenor ikke 
kan tvinges til at skulle indgå gratis samtrafikaftaler med alle operatører i ver-
den, uanset om Telenor deler interessen for et sådant samarbejde eller ej. 
 
Hi3G oplyser, at det er selskabets opfattelse, at alle mobiloperatører har samme 
omkostninger til implementering af denne teknologi, samt at hvert selskab skal 
afholde samtlige egne udgifter til opsætning, drift, udveksling og samtrafikkapa-
citet.  
 
TDC påpeger, at det fremgår, at den LRAIC-baserede pris for opsætning og drift 
af samtrafikpunkter og kapacitet alene gælder for TDM-baseret trafikudveks-
ling, og at der ikke er beregnet omkostninger ved udveksling af tale via IP-
interconnect, hvorfor dette må betyde, at den enkelte udbyder efter teleloven kan 
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kræve omkostningerne hertil dækket ud fra egen konkrete omkostningsbereg-
ning. Det må samtidig betyde, at såfremt der er et sammenfald mellem parterne 
til en aftale, der indebærer, at aftaleparterne hver især afholder egne omkostnin-
ger, så vil parterne kunne aftale dette. 
 
Idet Erhvervsstyrelsen ikke træffer endelig afgørelse i sagen, vil aftaler om 
samtrafikpunkter og samtrafikkapacitet vedrørende IP-interconnect blive ind-
gået på kommercielle vilkår. Det er styrelsens forventning, at den gensidige in-
teresse selskaberne har i at udveksle taleopkald med hinanden – også via IP-
interconnect – er medvirkende til, at selskaberne gennem forhandling kan indgå 
kommercielle aftaler. Der findes allerede flere eksempler på sådanne kommerci-
elle aftaler blandt selskaberne på markedet.  
 
Det vil dels være muligt for selskaberne at indgå aftaler om, at hvert selskab af-
holder egne omkostninger, dels er det muligt for selskaberne at fastsætte en pris, 
der typisk vil være gensidig i forhold til modparten.  
 
Muligheden for at fastsætte en pris for adgang til samtrafikpunktet ses af nogle 
selskaber tillige som et værn mod useriøse henvendelser fra selskaber, som eller 
ville have gratis adgang i samtrafikpunktet, såfremt der var en forpligtelse til, at 
hvert selskab afholder egne omkostninger.  
 
Såfremt der i forbindelse aftaleindgåelsen om udveksling af taleopkald via IP-
interconnect opstilles vilkår, som skaber en skævvridning af konkurrencen på 
markedet, så hører styrelsen gerne nærmere herom. 
 
Om teknologineutralitet 
TDC anfører, at teknologineutralitet betyder, at der ikke pålægges en specifik 
teknologi anvendt, herunder at der ikke træffes afgørelse om, hvorvidt en udby-
der skal opfylde sin netadgangsforpligtelse ved brug af ISUP/TDM eller SIP/IP 
samtrafikgrænseflade. Derimod kan der stilles krav til funktionaliteten og kvali-
teten. Med dette afgørelsesudkastet fremmer Erhvervsstyrelsens imidlertid 
SIP/IP-samtrafik sammenlignet med TDM. 
 
Erhvervsstyrelsen finder ikke, at en forpligtelse om at skulle tilbyde udveksling 
af taleopkald via IP-interconnect fremmer SIP/IP-samtrafik sammenlignet med 
TDM. Derimod finder styrelsen, at udveksling af taleopkald via IP-interconnect 
som et supplement til udveksling af taleopkald via TDM sidestiller mulighederne 
for udveksling af taleopkald via henholdsvis IP og TDM samtidig med, at den 
udvikling og efterspørgsel, som allerede ses i markedet, understøttes.  
 
Om sammenhæng til afgørelse på engrosmarkedet for fastnetterminering 
Ifølge TDC var begrundelsen for en forpligtelse om SIP-samtrafik på engros-
markedet for fastnetterminering i IT- og Telestyrelsens afgørelse fra januar 2011 
ikke, at man skulle nå SIP-kunder hos TDC, men at det ville gavne konkurren-
cen, hvis nye udbydere, der typisk selv anvender IP-telefoni, ikke skulle inve-
stere i TDM-teknologi. TDC påpeger, at ved i 2011 at pålægge TDC en forplig-
telse til at foretage konverteringen fra IP-interconnect til TDM på sin side af 
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samtrafikgrænsefladen sikredes det, at andre udbydere ikke skulle investere i en 
teknologi (TDM), de i øvrigt ikke havde brug for. 
 
Erhvervsstyrelsen er enig i TDC’s beskrivelse af 2011-afgørelsen på markedet 
for fastnetterminering. Det er samme argumentation, Erhvervsstyrelsen har an-
vendt i nærværende udkast til tillægsafgørelse.  
 
Det er således styrelsens vurdering, at det vil gavne konkurrencen, hvis udby-
dere, der typisk selv anvender (eller er ved at overgå til) IP-baserede net, ikke 
længere skal være nødsaget til at (gen)investere i TDM-teknologi. Dette løses 
ved at udbydere, der fortsat selv ønsker at benytte TDM, som supplement tilby-
der IP-interconnect, og selv står for konverteringen af taleopkald fra IP-
interconnect til TDM på egen side af samtrafikgrænsefladen.  
 
Konkurrencesituationen 
TDC mener ikke, at afgørelsesudkastets vurdering af konkurrencesituationen er 
tilstrækkelig, da den ifølge TDC ”alene indeholder en beskrivelse af selskaber-
nes implementering af den tekniske udvikling”. Dertil påpeger TDC, at da Tele-
nor, Telia og Hi3G allerede har IP-baserede mobilnet inden 2018, så må denne 
omlægning frigøre væsentlig kapacitet til konvertering mellem TDM og IP. Og 
da TDC allerede har tilbudt Telenor at foretage omlægning af den eksisterende 
mobil-mobil-samtrafikkapacitet mellem Telenor og TDC til SIP-samtrafik inden 
udgangen af 2018, finder TDC det ikke godtgjort, at konkurrencesituationen 
skulle gøre det nødvendigt at træffe en tillægsafgørelse til regulering af udveks-
ling via IP-interconnect.  
 
I det hele tager finder TDC ikke, at Erhvervsstyrelsen har kvalificeret, hvordan 
investeringer i TDM-udstyr påvirker konkurrencesituationen på mobilmarkedet, 
samt at disse udgifter har en sådan karakter, at det vil være mere proportionalt at 
pålægge TDC en netadgangsforpligtelse i stedet for at lade implementeringen af 
IP-interconnect ske kommercielt.  
 
Endelig anfører TDC, at styrelsen har forbigået en vurdering af, hvilken byrde 
afgørelsen pålægger TDC, hvorfor udkastet til afgørelse ifølge TDC mangler en 
reel proportionalitetsvurdering.  
 
Som det fremgår af teleloven og af styrelsens udkast til afgørelser, skal Er-
hvervsstyrelsen sikre, at eventuel regulering er med til at fremme en markedsud-
vikling, der fører til innovation og vækst. Derudover kan styrelsen foretage op-
dateringer af gennemførte markedsundersøgelser, når den tekniske udvikling til-
siger dette. 
 
Af tillægsafgørelsens afsnit om konkurrencesituationen fremgår, at de fire stør-
ste mobilselskaber på det danske marked (TDC, Telenor, Telia og Hi3G) i løbet 
af de seneste 5-6 år har tilbudt IP-baserede tjenester i egne mobilnet. Dette støt-
ter styrelsens vurdering om, at den teknologiske udvikling mod IP-baserede net 
er godt i gang, hvilket tillige underbygges af, at flere selskaber er i gang med at 
udfase TDM-udstyr.  



 5/5 
 
 

 
Markedet for mobiltelefoni er præget af intens konkurrence og blandt andet der-
for har teleselskaberne stort fokus på omkostningsoptimering i deres respektive 
mobilnet for at kunne forbedre deres konkurrencemuligheder, hvilket fx kan op-
nås ved udfasning af TDM-udstyr til fordel for IP. 
 
Styrelsen har derfor forståelse for, at Telia, Telenor og Hi3G finder det uhen-
sigtsmæssigt, at ét enkelt selskab kan fastholde de øvrige selskaber i brugen af 
TDM-udstyr, ligesom styrelsen har noteret sig, at: 
 

 Selskaber ikke kan skifte til ”all IP” baserede netværk, så længe de fort-
sat skal bibeholde TDM-udstyr i netværket med henblik på at udveksle 
taleopkald med hinanden, 

 selskaber er nødsaget til at investere i forældet TDM-udstyr, hvorved de 
ikke opnår de besparelser, som kan opnås ved overgang til IP-
interconnect, og 

 selskaber forhindres i at skabe innovation og vækst. 
 
Det er styrelsens vurdering, at muligheden for at kunne udveksle taleopkald via 
IP-interconnect vil være i tråd med den teknologiske udvikling samt være til 
gavn for konkurrencen på markedet, idet det vil styrke teleselskabernes mulighe-
der for at være innovative og skabe mere værdi.  


