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Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling 
fra TDC Mobil af højere termineringstakster   

Indledende bemærkninger  

IT- og Telestyrelsen har nu færdigbehandlet sagen om diskrimination i 
forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster.   

IT- og Telestyrelsen fastholder den tidligere afgørelse af 25. april 2006. Det 
betyder, at styrelsen ikke har grundlag for at statuere, at TDC A/S (herefter TDC) 
diskriminerede Telia A/S, da TDC forhøjede prisen for terminering af 
transiterede opkald gennem TDC s fastnet. Styrelsen har derimod fundet, at TDC 
diskriminerede Telia, da TDC forhøjede prisen for at terminere opkald direkte i 
TDC s mobilnet.  

Telia har i løbet af sagen heddet Telia A/S, TeliaSonera Danmark A/S og Telia 
Danmark. I det følgende benævnes selskabet Telia i alle sammenhænge.  

Om IT- og Telestyrelsens fortsatte behandling af sagen  

TDC har oplyst, at TDC fra den 26. juni 2006 har ændret sin aftale med Tele2, 
således at prisen for terminering i TDC s mobilnet fra Tele2 følger IT- og 
Telestyrelsens bedste-praksis-afgørelse af 24. januar 20061. Telia har i den 
forbindelse bekræftet, at også aftalen med Telia er ændret med virkning fra 3. 
kvartal 2006, således at den af TDC udviste påståede diskrimination er bragt til 
ophør ved markedsafgørelsens ikrafttræden.  

Telia har anført, at IT- og Telestyrelsen fortsat har pligt til at træffe afgørelse i 
sagen, eftersom styrelsen har kompetence til at udøve tilsyn på samtrafikområdet, 
og fordi der er tale om en langvarig diskrimination igennem næsten tre år, hvis 
økonomiske effekt kan opgøres til mere end 20 mio. kr. Telia har således fortsat 
retlig interesse i, at styrelsen træffer en afgørelse.  

                                                     

 

1 J.nr. 2211-31 
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Det bemærkes, at IT og Telestyrelsens kompetence til at tage stilling til, om der 
har været udøvet diskrimination, ikke efter den nugældende telelovs2 § 76 s 
ordlyd eller forarbejder er afskåret, hvis adfærden er bragt til ophør. Da 
diskrimination i sagens natur kan være begrænset til en kortvarig adfærd, fører 
reale grunde endvidere til, at styrelsen må have kompetence til at træffe afgørelse 
i sådanne tilfælde. I den konkrete sag er der endvidere tale om en sag hjemvist fra 
Teleklagenævnet, hvor den omtvistede adfærd ikke var bragt til ophør på 
tidspunktet for klagenævnets afgørelse.   

IT- og Telestyrelsen kan på baggrund af sagsforløbet tiltræde, at Telia fortsat har 
en retlig interesse i, at styrelsen træffer afgørelse i sagen om, hvorvidt 
diskrimination har foreligget i den nedenfor nævnte periode.   

Derimod har IT- og Telestyrelsen ikke længere mulighed for at udstede påbud til 
TDC, idet dette vil savne mening, når den omtvistede adfærd allerede er bragt til 
ophør.  

I denne afgørelse tages herefter kun stilling til den adfærd, som TDC udviste i 
perioden fra forhøjelsen af termineringsafgiften (1. oktober 2003) og frem til 
bedste-praksis-afgørelsen blev implementeret. Der vil derfor kun blive henvist til 
ikke-diskriminationsforpligtelsen i § 52 i den tidligere telelov3, selvom pligten til 
ikke-diskrimination også følger af den tilsvarende forpligtelse i 
markedsafgørelsen. Dette skyldes, at markedsafgørelsen ikke var trådt i kraft på 
tidspunktet for den adfærd, som er genstand for nærværende sagsbehandling.  

Om sagens problemstilling  

Denne sag drejer sig om terminering af opkald fra ét selskab ( afsender-
selskabet ) i et andet selskabs ( modtager-selskabets ) net.   

Opkald kan komme både fra afsender-selskabets fastnet og mobilnet (stiplede 
orange pile) 

 

eventuelt med intern transit.  

Det er opkald, der er rettet mod modtager-selskabets mobilnet, som denne sag 
drejer sig om. Sådanne opkald kan i denne sags ramme termineres enten direkte i 
modtager-selskabets mobilnet, direkte terminering, (markeret med grøn pil i 
figuren) eller termineres via transit i modtager-selskabets fastnet, transiteret 
terminering (blå pil).   

Derudover kan opkald termineres direkte i modtager-selskabets fastnet (rød pil). 

                                                     

 

2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold  på 
telemarkedet med senere ændringer.  

3 Lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere 

ændringer (herunder flere lovbekendtgørelser). 
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Opkald kan i denne sag udgå fra både TDC og Telia.  

Terminering direkte i modtager-selskabets mobilnet forudsætter, at der er en 
direkte forbindelse mellem afsender-selskabets fast- eller mobilnet og modtager-
selskabets mobilnet (grøn pil).   

I denne sag var der tidligere direkte forbindelse mellem TDC s fastnet og Telias 
mobilnet, etableret og drevet af Telia. Denne forbindelse blev nedkoblet af Telia. 
Kort efter indførte Telia en transitafgift på 3 øre pr. minut for transit af opkald 
gennem Telias fastnet (blå pil).   

TDC reagerede herpå ved at forhøje priserne for al terminering i TDC s net med 
3 øre pr. minut.  

Sagens spørgsmål er, hvorvidt TDC ved forhøjelsen diskriminerede Telia i 
telelovens forstand.   

For at kunne vurdere dette spørgsmål, skal det vurderes, om Telia var i en 
sammenlignelig situation med andre af TDC s aftalepartnere. Herunder skal 
betydningen af, at Telia indførte en transitafgift og samtidig nedkoblede den 
direkte forbindelse til Telias mobilnet vurderes.  

Sagsfremstilling  

Telia udbød sine fastnetaktiviteter gennem selskabet Telia Telecom A/S, 
hvorimod mobilaktiviteterne blev udbudt gennem Telia Mobile, der var filial af 
det svenske selskab Telia Mobile AB. Fastnettet og mobilnettet var efter 
oplysningerne fra Telia således fysisk, teknisk og juridisk adskilt.   

Telia indgik på vegne af Telia Telecom A/S (fastnet) og Telia Mobile (mobilnet) 
samtrafikaftaler med TDC Totalløsninger A/S (fastnet) og TDC Mobil A/S 
(mobilnet).   
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Ved aftale af 24. august 1998 mellem Tele Danmark A/S og Telia om 
sammenkobling af Tele Danmarks mobiltelefonnet og Telias fast- og 
mobiltelefonnet (mobilaftalen) var det i bilag A fastsat, at prisen for terminering 
af trafik fra Telias net eller andre net i TDC Mobils net i højtakstperioden var 126 
øre pr. minut. For terminering af trafik fra TDC Mobils net eller andre net i 
Telias mobilnet betaltes 126 øre pr. minut i højtakstperioden. Der var ikke i 
aftalen fastsat afgifter for afvikling af trafik via TDC s fastnet til terminering i 
TDC s mobilnet eller afgifter for afvikling af trafik via Telias fastnet til 
terminering i Telias mobilnet, dvs. der var ikke fastsat priser for transittrafik.  

Ved aftale af 3. september 2002 om udveksling af trafik mellem Tele Danmark 
A/S og Telia (fastnetaftalen) var det i bilag A fastsat, at der for transit gennem 
TDC s fastnet til eller fra andre operatørers net skulle betales en afgift på 2,20 
øre pr. minut, og for terminering af trafik fra Telias fast- eller mobilnet i mobilnet 
via TDC s fastnet skulle betales 5,20 øre pr. minut. Der var ikke i aftalen fastsat 
priser for transit gennem Telias fastnet til terminering i Telias mobilnet.  

Fastnetaftalen blev ændret ved aftale af 19. september 2002, hvorved blandt 
andet priserne fastsat i bilag A med virkning fra 1. oktober 2002 blev nedsat. Det 
fremgik af det nye bilag A dateret den 2. oktober 2002, at for terminering af 
trafik fra TDC s net eller andre net i Telias fastnet betales 3,30 kr. pr. minut i 
højtakstperioden, hvorimod prisen for terminering i mobilnettet er fastsat til 120 
øre pr. minut i højtakstperioden. Der er heller ikke i det nye bilag A indeholdt 
bestemmelser om afgifter for transit gennem Telias fastnet.   

Efterfølgende blev parterne enige om gensidigt at nedsætte priserne for 
terminering i hinandens mobilnet til 108 øre pr. minut i højtakstperioden. Der 
blev i den forbindelse udarbejdet tillægsaftale til både fastnet- og 
mobilnetaftalerne. Tillægsaftalerne blev underskrevet den 4. november 2003, 
men ifølge det oplyste har taksterne været gældende med virkning fra den 1. 
januar 2003. I begge tillægsaftalerne er der taget forbehold for, at indgåelsen af 
ændringsaftalerne ikke påvirker gyldigheden af de afgivne varslingsbreve, jf. 
nærmere nedenfor.  

Ved brev af 30. april 2003 varslede Telia over for TDC Mobil A/S indførelse af 
en transitafgift ved transit gennem Telias fastnet til terminering i Telias mobilnet 
på 3 øre pr. minut. Forhøjelsen af prisen skulle træde i kraft med virkning fra den 
1. juli 2003. Det fremgik videre af brevet, at direkte forbindelser til Telias 
mobilnet ikke ville blive pålagt transitafgiften.   

TDC bestred, at varslet om indførelse af en transitafgift afsendt til TDC som 
fastnetoperatør var et retmæssigt varsel.  

Ved breve af 26. juni 2003 til henholdsvis TDC Mobil A/S og TDC 
Totalløsninger A/S fastholdt Telia indførelsen af transitafgiften dog nu med 
virkning fra den 1. august 2003. Telia anførte videre, at brevet subsidiært skulle 
anses for en varsling om forhøjelse af samtrafikprisen for trafik sendt til Telias 
mobilnet via Telias fastnet.   
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På baggrund af varslingsbrevene meddelte TDC Branchesalg ved brev af 30. juni 
2003, at TDC med virkning fra 1. oktober 2003 varslede en tilsvarende 
prisforhøjelse fra 108 øre pr. minut til 111 øre pr. minut for terminering af trafik i 
TDC Mobils net i højtakstperioden. I brevet anførtes, at varslet om prisforhøjelse 
ligeledes var gældende for TDC fastnets terminering i TDC Mobils net for 
transiteret Telia-trafik.   

Telia indbragte herefter sagen for IT- og Telestyrelsen ved brev af 7. juli 2003, 
idet prisforhøjelsen for terminering i TDC s mobilnet efter Telias opfattelse var 
udtryk for diskrimination af Telia. Oprindeligt vedrørte klagen også 
varslingsperioder, men dette spørgsmål blev udskilt til særskilt behandling.4  

Den 23. januar 2004 traf IT- og Telestyrelsen efter høring af Telia og TDC 
afgørelse om, at styrelsen ikke havde kompetence til at foretage den for 
vurderingen af Telias klage af 7. juli 2003 nødvendige fortolkning af parternes 
aftaler om samtrafik.   

Efter klage fra Telia pålagde Teleklagenævnet ved afgørelse af 16. november 
2004 IT- og Telestyrelsen at realitetsbehandle klagen af 7. juli 2003, idet IT- og 
Telestyrelsens udøvelse af sine beføjelser i henhold til telelovgivningen efter 
Teleklagenævnets opfattelse indebærer, at styrelsen nødvendigvis må tage stilling 
til underliggende retlige spørgsmål, herunder foretage en identifikation af 
eventuelle aftaleparter, hvis en sådan identifikation er nødvendig for varetagelsen 
af de opgaver, der er pålagt styrelsen.   

IT- og Telestyrelsen genoptog herefter behandlingen af sagen.   

IT- og Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelse over for TDC A/S på 
engrosmarkedet for terminering af trafik i TDC's mobilnet (Marked 16). TDC 
blev i den forbindelse pålagt blandt andet en forpligtelse til ikke-diskrimination.  

Som det fremgår ovenfor, er det oplyst, at TDC fra den 26. juni 2006 har ændret 
sin aftale med Tele2, således at terminering i TDC s mobilnet følger IT- og 
Telestyrelsens bedste-praksis-afgørelse af 24. januar 2006 om fastsættelse af 
priser. Telia har bekræftet, at også aftalen med Telia er ændret med virkning fra 
3. kvartal 2006, således at den af TDC udviste påståede diskrimination fra dette 
tidspunkt er bragt til ophør.  

Den 25. april 2006 traf IT- og Telestyrelsen efter høring af Telia og TDC 
afgørelse om, at TDC Mobil havde udøvet diskrimination i strid med § 52 i lov 
nr. 418 af 31. maj 2000 ved at forhøje prisen for terminering af opkald fra Telias 
mobil- og fastnet direkte i TDC Mobils net med 3 øre pr. minut.  

IT- og Telestyrelsens afgørelse af 25. april 2006 blev af TDC påklaget til 
Teleklagenævnet, der ved afgørelse af 27. juni 2007 hjemviste sagen til fornyet 
behandling hos IT- og Telestyrelsen. Hjemvisningen var begrundet med, at TDC 
ikke var blevet hørt om en specifik henvisning til en samtrafikændringsaftale 
indgået mellem TDC Mobil A/S og Tele2 A/S, dateret den 16. januar 2003, og at 

                                                     

 

4 J.nr. M.2248-12 
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det ikke kunne udelukkes, at TDC ville kunne fremkomme med faktuelle 
oplysninger af betydning for sagen, hvis TDC var blevet hørt over henvisningen 
til Tele2-aftalen.  

IT- og Telestyrelsen genoptog herefter behandlingen af sagen og anmodede TDC 
om at fremkomme med yderligere bemærkninger om den omhandlede aftale til 
brug for sagens afgørelse.   

IT og Telestyrelsen har i den forbindelse modtaget brev af 20. august 2007 fra 
TDC, hvori TDC henviser til sine indlæg til Teleklagenævnet, for så vidt angår 
betydningen af Tele2-aftalen, og brev af 24. oktober 2007 fra Telia Danmark, 
hvori selskabet uddybede sine synspunkter.   

Parterne har i forbindelse med sagens samlede behandling afgivet en række 
høringssvar og har haft lejlighed til at uddybe deres synspunkter på et møde med 
IT- og Telestyrelsen. Om høringsfasen henvises til styrelsens afgørelse af 23. 
januar 2004, side 1-2, og styrelsens afgørelse af 25. april 2006, side 1-2. Desuden 
har TDC afgivet indlæg til Teleklagenævnet, hvori TDC s synspunkter er 
uddybet. Herudover har parterne som nævnt afgivet yderligere høringssvar af 20. 
august 2007 fra TDC og af 24. oktober 2007 fra Telia Danmark.  

Telias brev af 24. oktober 2007 indeholder ikke faktiske oplysninger til ugunst 
for TDC, som TDC må forventes at være ubekendte med, og som er af væsentlig 
betydning for denne afgørelse, jf. § 19 i forvaltningsloven. IT- og Telestyrelsen 
har derfor ikke foretaget partshøring over dette brev.  

IT- og Telestyrelsen sendte den 4. juni 2008 et udkast til afgørelse i høring hos 
parterne. Styrelsen modtog Telias og TDC s bemærkninger til afgørelsesudkastet 
henholdsvis den 17. juni 2008 og 30. juni 2008. Styrelsen har den 8. juli 2008 
fremsendt parternes bemærkninger af 17. juni 2008 og 30. juni 2008 til parterne til 
orientering.  

Parternes argumenter  

Telia er overordnet af den opfattelse, at den af TDC varslede forhøjelse af 
termineringstaksterne er i strid med ikke-diskriminationsprincippet i § 52 i lov nr. 
418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.   

Telia henviser navnlig til, at selskabet havde ret til at indføre en transitafgift i 
henhold til parternes indbyrdes samtrafikaftaler, og at TDC fortsat kunne 
terminere trafik til Telias mobilnet til den aftalte pris på 108 øre pr. minut, uanset 
den af Telia varslede transitpris, idet dette blot forudsatte, at TDC terminerede 
trafikken direkte i Telias mobilnet.   

Denne mulighed for direkte terminering i mobilnettet til den hidtidige pris havde 
Telia ikke efter TDC Mobils varsling, idet TDC Mobils varsling vedrørte en 
forhøjelse af selve termineringsprisen og således (også) gjaldt ved direkte 
terminering i TDC s mobilnet.   
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Endvidere har Telia henvist til, at TDC modsatte sig Telias ønske om, at routning 
af Telias mobiltrafik kunne ske direkte til TDC s mobilnet, ligesom Telia har 
anført, at det ikke var Telia, som hindrede TDC i at terminere såvel mobil- som 
fastnetopkald direkte i Telias mobilnet. Telia har særligt i høringsbrev af 27. 
februar 2006 oplyst, at der nu er etableret direkte forbindelser mellem parternes 
mobilnet. Efter Telias opfattelse ønsker TDC imidlertid ikke at aflevere trafikken 
direkte, idet TDC så selv skal finansiere forbindelserne delvist.  

Telia har yderligere anført, at TDC belaster trafik fra Telias fastnet til 
terminering i TDC s mobilnet med den forhøjede pris, selv om der ikke 
foreligger nogen objektiv grund hertil.  

Endelig har Telia henvist til, at det er uden betydning for sagens afgørelse, 
hvorvidt Telia i forhold til de indgåede samtrafikaftaler må betegnes som 1 eller 
2 selskaber, idet det afgørende er, om TDC med prisforhøjelsen har overtrådt 
telelovgivningen.  

TDC har anført, at TDC ikke udøvede diskrimination ved forhøjelsen af 
termineringspriserne.   

TDC henviser i den forbindelse til, at den forhøjede varsling blot var udtryk for 
gensidighed i afregningspriserne mellem TDC og Telia, idet Telias prisforhøjelse 
reelt var en forhøjelse af termineringsprisen, og at der i øvrigt ikke forelå aftaler, 
hvor TDC i samme situation alene har krævet betaling af termineringspriser på 
108 øre pr. minut. Telia kan ikke foretage cherry picking fra TDC s øvrige 
samtrafikaftaler.  

Særlig vedrørende IT- og Telestyrelsens henvisning i det oprindelige 
afgørelsesudkast til samtrafikaftalen med Tele2 ( ændringsaftale om udveksling 
af trafik mellem TDC Mobil A/S og Tele2 A/S

 

dateret 1. januar 2003) har TDC 
anført, at aftalerne ikke er sammenlignelige, idet al trafik fra både TDC s fast- og 
mobilnet afleveres til Tele2 s fastnet, og Tele2 kræver ingen transitafgift. Tele2 
afleverer trafik fra sit mobilnet via sit fastnet til både TDC s fast- og mobilnet.  

TDC anfører også, at vurderingen af, om der foreligger sammenlignelige aftaler, 
skal tage udgangspunkt i de faktiske afregningsforhold og ikke i teoretiske 
muligheder for, hvordan opkald kan foretages.  

TDC henviser til, at routningen af trafikken til Telias mobilnet via Telias 
fastnetcentraler sker efter Telias eget ønske, idet Telia selv har nedkoblet de 
samtrafikforbindelser, der tidligere gav mulighed for direkte terminering af 
opkald fra TDC s fastnet i Telias mobilnet, og idet Telia selv har valgt at anvende 
gateways i Telias fastnet også for opkald til terminering i Telias mobilnet.   

TDC kunne naturligvis have anmodet om etablering af direkte linier, men dette 
kunne ikke finde sted inden prisforhøjelsen fra Telia trådte i kraft, og da linierne 
trods forhandlinger herom ikke rent faktisk har været etableret inden 
markedsafgørelsen på marked 16 trådte i kraft (med deraf ændrede 
termineringspriser), så har TDC reelt måtte terminere til en pris på 111 øre pr. 
minut.  
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TDC bestrider i øvrigt at have modsat sig, at trafik kan routes direkte til TDC's 
mobilnet.  

Endelig har TDC anført, at Telia er aftalepart i begge samtrafikaftaler.  

Høring over udkast til afgørelse af 4. juni 2008  

Telia har anført, at selskabet, for så vidt angår den del af afgørelsesudkastet der 
vedrører transiteret trafik, finder det besynderligt, at Telia ikke kan tage en 
transitafgift for trafikken gennem Telias net, når det er en ubestridt del af 
parternes aftale, at TDC kan gøre dette for transit i TDC s net. Telia mener, at IT- 
og Telestyrelsens udkast til afgørelse medfører, at Telia kommer til at betale både 
111 øre plus en transitafgift, det vil sige en langt højere pris end den, TDC skal 
betale for både transit og terminering i Telias net.  

Telia anfører ydermere, at TDC s krav om at kunne terminere opkald til Telias 
mobilnet i Telias fastnet har nær sammenhæng med den praksis, hvorefter 
omkostningerne til samtrafikforbindelser til TDC s fastnet fuldt og helt betales af 
den alternative operatør  med TDC s billigelse. Telia anfører, at dette også 
gjorde sig gældende for Tele2, men at de modsat Telia ikke valgte at forsøge at 
tage betaling for den udførte transit i den situation, hvor TDC ikke ville bidrage 
til etablering og vedligeholdelse af direkte forbindelser mellem de to mobilnet.  

Telia mener, at TDC udnytter en regulatorisk position indarbejdet vedr. fastnet-
samtrafikforbindelser  og finder derfor IT- og Telestyrelsens afgørelse vedr. 
trafik sendt igennem TDC s fastnet for urimelig.  

TDC har anført, at der ikke efter selskabets opfattelse er tale om, at Telia ved 
ændring af prisen for terminering i Telias net var i en sammenlignelig situation 
som andre operatører, som TDC havde aftalt gensidig nedsættelse af 
termineringsafgifterne med. TDC har igen redegjort for, hvorfor der ikke 
foreligger en sammenlignelig situation i relation til Tele2.   

TDC har endvidere anført, at selskabet ikke er enig med IT- og Telestyrelsen i, at 
TDC s prisfastsættelse (gensidige nedsættelse) har været sket uden hensyntagen 
til prisfastsættelsen i fastnetaftalen. TDC har henvist til, at det klart fremgår af 
aftalen med Telia, at terminering af TDC s trafik til Telias net vil blive foretaget 
via TDC s fastnet, og at Telias net i såvel fastnetaftalen som i mobilaftalen 
har været defineret som omfattende både Telias mobilnet og fastnet.    

TDC har også oplyst, at selskabet er uenig i, at det er uden betydning for sagen, 
hvilken routning, der er mellem nettene. TDC anfører, at det er muligt, at den 
konkrete routning kan antages at være uden betydning i relation til den i henhold 
til standardtilbuddet tilbudte termineringspris, men i relation til en gensidig 
nedsættelse af termineringspriserne mener TDC, at den faktiske routning er en 
helt afgørende forudsætning.  

TDC har henvist til, at som følge af Telias beordrede nedtagning var det ikke 
muligt at afvikle trafikken til Telias mobilnet direkte til Telias mobilcentraler på 
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varslingstidspunktet. TDC har i forlængelse heraf redegjort for, hvorfor TDC 
finder, at det ikke er korrekt antaget af IT- og Telestyrelsen, at TDC uden større 
vanskeligheder kunne etablere direkte forbindelser til Telias net og derved opnå 
en termineringspris på 1,08 kr. TDC har til illustration af bl.a. tidsaspektet for 
hvor lang tid, der kan gå med etablering af direkte forbindelser, henvist til et 
konkret tilfælde, hvor TDC skulle etablere nye forbindelser til indkobling af 
trafik til Telias mobilnet.   

TDC anfører ydermere, at IT- og Telestyrelsens antagelse om, at routningen er 
uden betydning endvidere vil kunne medføre det urimelige resultat, at en 
mobiloperatør kan spekulere i omlægning af sine samtrafikpunkter efter, der er 
indgået aftale om gensidig nedsættelse af termineringspriserne.   

Endelig har TDC anført, at det vil udgøre diskrimination over for andre 
samtrafikparter, såfremt TDC fortsatte med at regne til 1,08 kr. over for Telia, når 
TDC reelt og faktisk ikke opnåede en besparelse ved terminering af trafik i Telias 
net som følge af Telias ensidige dispositioner.   

Parternes bemærkninger har ikke givet IT- og Telestyrelsen anledning til at 
ændre afgørelsens konklusioner i forhold til det fremsendte udkast til afgørelse.  

IT- og Telestyrelsens vurdering  

I medfør af § 52 i den tidligere gældende lov nr. 418 af 31. maj 2000 om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet skulle udbydere med stærk 
markedsposition give adgang til samtrafik på ikke-diskriminerende vilkår. Denne 
bestemmelse finder fortsat anvendelse, indtil der er truffet administrativ afgørelse 
efter den nye telelov, og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft, 
jf. § 7, stk. 5, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- 
og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love som ændret ved lov nr. 1598 
af 20. december 2006.  

Aftaler om samtrafik indgås som udgangspunkt på kommercielle vilkår, jf. § 51, 
stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet (§ 41, stk. 1, i den nugældende lov, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 
28. juni 2007 med senere ændringer).  

Eftersom TDC havde (og har) en stærk markedsposition på de relevante 
markeder, skulle samtrafikaftalerne dog uanset udgangspunktet om kommercielle 
vilkår på begæring af den part, der anmoder om samtrafikken, overholde kravet 
om ikke-diskrimination i § 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet. I medfør af § 7, stk. 5, i lov nr. 450 af 10. juni 
2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
med flere love (som ændret ved lov nr. 1598 af 20. december 2006) finder § 52 i 
lov nr. 418 af 31. maj 2000 anvendelse på klagen i nærværende sag, idet der ikke 
var truffet endelig administrativ afgørelse på det for denne sag relevante marked i 
den for denne sag relevante periode.   

§ 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet har følgende ordlyd: 
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Parter, som i medfør af §§ 42-44, skal imødekomme alle rimelige anmodninger 
om indgåelse eller ændringer af aftaler om samtrafik, skal give adgang til 
samtrafik på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. 
Ovennævnte parter skal under tilsvarende forhold anvende samme betingelser over 
for andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed, samt stille 
samtrafikprodukter til rådighed for andre på samme vilkår og med samme kvalitet, 
som de stilles til rådighed for partens egne tjenester eller for tjenester under 
partens datterselskaber eller partnere, når dette er relevant.

  

På side 121 f i lovforslaget anføres:    

Med objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår menes, at vilkårene 
for to eller flere parter, der anmoder om indgåelse af en aftale om samtrafik hos 
den samme part, som udgangspunkt skal være ens, hvis forholdene er ens. Det 
kunne eksempelvis være tilfældet, hvis der er tale om samme antal tilslutninger 
eller samme mængde trafik.   

Desuden indebærer kravet om ikke-diskriminationen, at den, der indgår en aftale 
om samtrafik med en part, som nævnt har krav på samme vilkår, som den 
pågældende part anvender internt, jf. også 2. pkt.   

Ikke-diskriminationsprincippet kan alene finde anvendelse på hele aftaler. Der er 
således ikke med henvisning til denne bestemmelse mulighed for at foretage 
cherry picking  af vilkår eller priser i forskellige aftaler i forbindelse med 

indgåelse af en aftale om samtrafik.   

2. pkt. uddyber i forlængelse heraf, at parter som nævnt ovenfor under tilsvarende 
forhold skal anvende samme betingelser over for andre parter, der stiller samme 
tjenester til rådighed, og at parten skal stille samtrafikprodukter til rådighed for 
andre på samme vilkår og samme kvalitet, som de stilles til rådighed for partens 
egne tjenester eller for tjenester under deres datterselskaber eller partnere, når 
dette er relevant.   

Når udtrykket andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed  anvendes, 
indebærer det, at forskellige parter, der anmoder om samtrafik, skal behandles 
ikke-diskriminerende, såfremt de befinder sig på samme konkurrencemarked for 
det samtrafikprodukt, der anmodes om.

  

IT- og Telestyrelsen skal kun tage stilling til parternes aftaleforhold i det omfang, 
dette er nødvendigt for, at styrelsen kan anvende sine beføjelser i henhold til 
telelovgivningen.   

Parterne har for den relevante periode indgået samtrafikaftaler, hvor priserne for 
terminering af opkald i parternes respektive mobilnet er nedsat i forhold til 
TDC s standardtilbud under forudsætning af gensidighed (reciprocitet).   

Samtrafikaftalerne er indgået på kommercielle vilkår, og da der ikke i loven var 
hjemmel til at regulere priser for de operatører, der ikke havde en stærk 
markedsposition, kunne parterne som udgangspunkt frit indgå aftale om afgifter 
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for transit gennem Telias fastnet til terminering i Telias mobilnet. Der var ikke i 
telelovgivningen noget til hinder for, at Telia indførte en transitafgift eller 
omvendt aftaleretligt frasagde sig retten til transitafgift.   

Om TDC har handlet i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsen i § 52 ved at 
forhøje termineringspriserne som følge af, at Telia rent faktisk indførte 
transitafgiften, beror således ikke på, om Telia efter parternes aftaler var 
berettiget til at indføre en transitafgift. Derimod beror det på om den forudsatte 
gensidighed i termineringspriserne reelt var til stede efter, at Telia rent faktisk 
havde indført transitafgiften, idet TDC kun har indgået aftaler med nedsat 
termineringspris (108 øre pr. minut) under forudsætning af gensidighed i 
priserne.    

For at kunne vurdere, om TDC rent faktisk udøvede diskrimination i forbindelse 
med forhøjelsen af termineringsprisen, har styrelsen derfor valgt først at 
undersøge de i den relevante periode gældende termineringspriser, som parterne 
rent faktisk opkrævede eller ville have opkrævet, såfremt opkaldstypen 
anvendtes. Når det er klarlagt, i hvilke situationer forhøjelsen af 
termineringsprisen fra TDC s side fører til, at parterne ikke betaler samme 
termineringspris for samme opkaldstype, vil det blive vurderet, om denne forskel 
er udtryk for diskrimination omfattet af telelovens § 52.  

Af det fremsendte materiale kan følgende priser i den relevante periode for 
opringninger til terminering i enten TDC s mobilnet eller Telias mobilnet 
beregnes efter parternes varslinger:  

1. Opkald fra Telias mobilnet direkte til TDC s mobilnet   

Termineringsprisen efter varslingen var 111 øre pr. minut.   

2. Opkald fra Telias mobilnet til TDC s mobilnet via TDC s fastnet   

Termineringsprisen efter varslingen var 111 øre pr. minut med tillæg af 
transitafgift til TDC (fastnet).  

3. Opkald fra Telias fastnet direkte til TDC s mobilnet (inklusiv opkald fra 
Telias mobilnet via Telias fastnet)   

Termineringsprisen efter varslingen var 111 øre pr. minut.   

4.  Opkald fra Telias fastnet til TDC s mobilnet via TDC s fastnet (inklusiv 
opkald fra Telias mobilnet via Telias fastnet)   

Termineringsprisen efter varslingen var 111 øre pr. minut med tillæg af 
transitafgift til TDC (fastnet).  

5. Opkald fra TDC s mobilnet direkte til Telias mobilnet   

Termineringsprisen var fortsat 108 øre pr. minut. Telia anfører, at de ikke 
havde indvendinger mod, at TDC terminerede direkte. 
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6. Opkald fra TDC s mobilnet til Telias mobilnet via Telias fastnet   

Termineringsprisen var fortsat 108 øre pr. minut, men nu med tillæg af 
transitafgift på 3 øre pr. minut.  

7. Opkald fra TDC s fastnet direkte til Telias mobilnet   

Termineringsprisen var fortsat 108 øre pr. minut. Telia havde nedkoblet 
de direkte forbindelser, som de selv havde etableret, men anfører, at dette 
ikke medførte, at TDC ikke havde mulighed for at etablere mulighed for 
direkte terminering.  

8. Opkald fra TDC s fastnet til Telias mobilnet via Telias fastnet   

Termineringsprisen var fortsat 108 øre pr. minut, men nu med tillæg af 
transitafgift på 3 øre pr. minut.   

Parternes eventuelle transitafgifter til eget fastnet ved at lade opkald gå via eget 
fastnet inden kobling til modpartens net er i denne sammenhæng uden betydning 
for afgørelsen af, om der forelå diskrimination.  

Det fremgår af det ovenfor gennemgåede, at Telias indførelse af transitafgift ikke 
ændrede på termineringsprisen eller forholdene i øvrigt ved direkte terminering 
af opkald fra TDC (både mobil- og fastnet) i Telias mobilnet. TDC s forhøjelse 
af termineringsprisen har derimod gjort opkald fra Telias mobil- og fastnet til 
terminering i TDC s mobilnet 3 øre pr. minut højere end før, hvis opkaldet blev 
termineret direkte.   

Som udgangspunkt var der derfor ikke fra Telias side sket fravigelse af den 
aftalte gensidige nedsættelse af termineringspriserne for så vidt angår terminering 
direkte i Telias mobilnet. Telia blev derfor ved TDC s prisforhøjelse til 111 øre 
pr. minut ved terminering i TDC s mobilnet stillet ringere end andre tilsvarende 
operatører, der havde indgået aftale om gensidige termineringspriser i mobilnet 
på 108 øre pr. minut. Til sammenligning udgjorde termineringsprisen i 
samtrafikaftalen med Tele2 108 øre pr. minut for terminering i TDC s mobilnet.   

For sådanne direkte opkald foreligger der således som udgangspunkt 
diskrimination af Telia.  

I den forbindelse har IT- og Telestyrelsen lagt til grund, at TDC 

 

i 
overensstemmelse med det i høringssvarene anførte 

 

tillod direkte terminering i 
TDC s mobilnet. TDC krævede således ikke samtidig, at opkald til terminering i 
TDC s mobilnet skulle routes via TDC s fastnet og dermed pålægges yderligere 
en transitafgift.   

På den anden side medførte Telias indførelse af transitafgiften en stigning i 
prisen på transiterede opkald til terminering i Telias mobilnet via Telias fastnet. 
På dette område har Telia derfor som udgangspunkt ændret på vilkårene for 
parternes aftale, hvorfor betingelserne for den gensidige nedsættelse af 
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standardtaksten for terminering i mobilnet ikke længere var til stede på dette 
specifikke område.   

Det kan anføres, at den af Telia indførte transitafgift var indførelse af en 
(nogenlunde) gensidig prisstruktur, idet der da skulle betales transitafgifter til 
både TDC og Telia.   

Imidlertid er det afgørende for, om der forelå diskrimination ikke, om der var 
gensidighed i prisfastsættelsen, men om der forelå sammenlignelige aftaler 
mellem TDC og andre teleselskaber. Det fremgår af det oplyste, at TDC godt nok 
kun tog 108 øre pr. minut i forhold til Tele2 for denne type trafik, men Tele2 tog 

 i modsætning til Telia - ikke transitafgifter for trafik fra TDC.   

Derefter er der efter IT- og Telestyrelsens opfattelse ikke længere tale om 
sammenlignelige aftaler, hvor der er aftalt en pris på 108 øre pr. minut for 
terminering i TDC s mobilnet via TDC s fastnet. TDC s forhøjelse af 
termineringsprisen kan derfor ikke med den fornødne sikkerhed siges at være 
udtryk for en forskelsbehandling for så vidt angår terminering i TDC s mobilnet 
via TDC s fastnet. Dette skal ses i sammenhæng med, at en konstatering af 
diskrimination efter IT- og Telestyrelsens opfattelse forudsætter, at 
diskriminationen kan konstateres med en rimelig grad af faktisk og retlig 
sikkerhed. Der er således ikke tale om sammenlignelige situationer for 
transiterede opkald.  

Herefter kan IT- og Telestyrelsen for transiterede opkald gennem TDC s fastnet 
ikke lægge til grund, at der forelå diskrimination af Telia.  

Afgørelsen bygger på en forudsætning om, at direkte terminerede opkald og 
transiterede opkald er forskellige og uafhængige situationer. Hvis de to typer 
opkald ikke er forskellige situationer, så vil der ikke kunne statueres 
diskrimination kun for direkte opkald. Dette skyldes, at der ikke vil kunne 
henvises til en sammenlignelig situation, som følge af at der  som det fremgår 

 

ikke er en sammenlignelig situation vedrørende de transiterede opkald.  

Forudsætningen bygger IT- og Telestyrelsen på, at styrelsen kan konstatere, at 
der for transiterede opkald er tale om en type trafik, som begge operatører har 
belagt med en særlig ekstrapris. Af denne grund mener styrelsen, at de to 
trafiktyper skal behandles hver for sig. Der henvises endvidere til det straks 
nedenfor anførte.  

Det skal yderligere vurderes, om Telias selskabsretlige organisering, herunder om 
det forhold, at Telias indførelse af transitafgift for opkald til Telias mobilnet via 
Telias fastnet og den derved skete fravigelse af gensidigheden i 
prisnedsættelserne vedrørte begge samtrafikaftaler (herunder også aftalen om 
mobiltrafik, hvor der som udgangspunkt forelå diskrimination), kan føre til, at 
Telia ikke kan påberåbe sig den gensidige nedsættelse af termineringsprisen til 
108 øre pr. minut for opkald med direkte terminering i TDC s mobilnet. Eller 
med andre ord om det under disse omstændigheder vil udgøre cherry picking, 
hvis Telia kan påberåbe sig priser på 108 øre pr. minut for direkte terminering i 
TDC s mobilnet indeholdt i aftaler med andre operatører.  
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I den forbindelse bemærkes, at de områder, hvor der efter ovenstående vurdering 
kan være tale om diskrimination, kun er reguleret af samtrafikaftalen for 
mobiltrafik (opkald fra Telias mobil- og fastnet til direkte terminering i TDC s 
mobilnet).  

Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse kan det forhold, at samtrafikaftalen for 
mobiltrafik vedrørte både Telias fastnet og mobilnet og således ikke er delt op i 
selvstændige aftaler, ikke automatisk føre til, at en ændring fra Telias side af 
prisvilkårene for trafik via fastnettet udelukker anvendelse af ikke-
diskriminationsreglen med henvisning til, at der ikke findes sammenlignelige 
aftaler. Sammenligningen kan nemlig - uden at det udgør cherry picking - finde 
sted net for net og samtrafikaftale for samtrafikaftale, medmindre det klart 
fremgår af forholdene, at prisfastsættelsen på mobilnettet er foretaget under 
hensyn til prisfastsættelsen på fastnettet.   

Denne sammenhæng mellem priserne kan ikke anses for dokumenteret i 
nærværende sag. Terminering af opkald i parternes respektive mobilnet er således 
reguleret i separate gensidige aftaler, ligesom TDC efter det oplyste har indgået 
samtrafikaftaler med i øvrigt tilsvarende vilkår for samtrafikken med samme 
termineringspriser i mobilnet også i tilfælde, hvor operatøren ikke har et fastnet. 
Alt andet lige kan TDC s prisfastsættelse derfor ikke antages at være sket under 
hensyntagen til prisfastsættelsen i fastnetaftalen.  

Af samme grund er det uden betydning, at Telia og ikke de respektive 
driftsselskaber er direkte parter i aftalen.   

Det modsatte synspunkt ville føre til, at teleudbydere gennem selskabsmæssig 
organisering og/eller aftaletilrettelæggelse ville have mulighed for at 
tilrettelægge , hvordan reguleringen af selskabets aktiviteter skulle finde sted. 

Som det fremgår ovenfor, finder IT- og Telestyrelsen derimod, at det afgørende 
er, hvilket produkt/hvilken trafik, der er tale om.  

Endelig skal det vurderes, om det har betydning for sagen, at Telia nedkoblede de 
direkte forbindelser fra TDC s fastnet til Telias mobilnet, og om tilrettelæggelsen 
af parternes trafikudveksling i øvrigt kan føre til, at der ikke foreligger 
diskrimination.  

Det afgørende bliver herefter, om spørgsmålet om tilrettelæggelse af trafik kan 
inddrages ved vurderingen af, om der foreligger sammenlignelige situationer. 
Hvis dette antages, vil nedkoblingen af de direkte forbindelser som udgangspunkt 
betyde, at der ikke længere foreligger sammenlignelige situationer, hvilket igen 
betyder, at der ikke kan statueres diskrimination.  

Imidlertid er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at forholdet omkring 
tilrettelæggelse af trafik ikke i nærværende sag bør sammenblandes med 
spørgsmålet om termineringspriser. Dette betyder i den konkrete sag, at 
spørgsmålet om nedkoblingen af den direkte forbindelse ikke skal have 
indflydelse på vurderingen af, om forhøjelse af termineringspriserne var udtryk 
for diskrimination.  
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Grundlæggende drejer spørgsmålet om direkte forbindelser sig om, hvordan den 
enkelte netudbyder ønsker at tilrettelægge sin trafik. I det konkrete tilfælde var 
den direkte linie finansieret udelukkende af Telia, og Telia ønskede ikke længere 
at drive og finansiere linierne. TDC ønskede ikke at overtage og finansiere 
linierne. Dette er grundlæggende en anden problemstilling, som i nærværende sag 
skal holdes uden for vurderingen af sammenligneligheden af 
termineringspriserne.  

I modsat fald ville en SMP-udbyder kunne kræve, at samtrafikpartnerne foretog 
bestemte investeringer og afholdt bestemte udgifter.  

IT- og Telestyrelsen henviser endvidere til, at prisen for terminering i 
mobilaftalen i nærværende sag ikke er gjort afhængig af, om trafikken sker 
direkte eller via parternes respektive fastnet, hvorimod transitafgifter ikke er 
omtalt. Termineringsprisen er dermed i henhold til mobilaftalen uafhængig af 
routningen, og alt andet lige derfor også uafhængig af de øvrige vilkår for 
etablering af forbindelserne mellem de enkelte net.  

IT- og Telestyrelsen forudsætter i den forbindelse, at det i den konkrete sag er 
teknisk muligt uden væsentlige vanskeligheder at etablere direkte forbindelser til 
begge parters respektive mobilnet, idet nedkoblingen ikke vedrørte direkte 
terminering fra TDC s mobilnet i Telias mobilnet, og idet Telia - i al fald for en 
stor del af den omhandlede periode - har været indforstået med, at direkte 
terminering finder sted fra såvel TDC s fastnet som mobilnet. Styrelsen skal i den 
forbindelse bemærke, at der forud for nedtagningen havde været en direkte 
forbindelse mellem TDC s fastnet og Telias mobilnet. Da forbindelsen således 
havde eksisteret, mener IT- og Telestyrelsen 

 

således som sagen er oplyst 

 

at 
kunne lægge til grund, at forbindelsen kunne (re)etableres uden væsentlige 
vanskeligheder. Det er ved vurderingen tillagt betydning, at der havde været en 
tidligere løsning, som teknisk fungerede.  

Det er således ikke dokumenteret, at Telia i strid med mobilaftalens 
bestemmelser og de afgivne oplysninger har eller vil modsætte sig etablering og 
anvendelse af sådanne direkte forbindelser, eller at etableringen og anvendelse af 
direkte forbindelser kun ville kunne ske på vilkår, der berettigede TDC til at 
forhøje termineringspriserne, jf. herved blandt andet mobilaftalens punkt 3.1.2. 
litra a, punkt 3.1.3. litra f), punkt 3.2., punkt 8 og sidste afsnit i bilag E.   

TDC har anført, at muligheden for direkte terminering ikke etableres ved 
erklæringer, men ved aftale mellem parterne, og at Telia valgte at nedkoble 
forbindelserne i stedet for at søge aftale indgået. Uanset at TDC i henhold til 
mobilaftalen måske ikke kunne modsætte sig nedkoblingen, så var der efter IT- 
og Telestyrelsens vurdering omvendt heller intet til hinder for, at TDC selv 
etablerede de nødvendige direkte forbindelser, hvis TDC ønskede fortsat at kunne 
terminere opkald til Telias mobilnet til 108 øre pr. minut. Dette var  hvilket også 
fremgår ovenfor  grundlæggende et spørgsmål om, hvordan TDC vurderede at 
trafikken forretningsmæssigt mest hensigtsmæssigt burde tilrettelægges.   
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Endelig har TDC anført, at anvendelsen af ikke-diskriminationsprincippet i 
telelovens § 52 skal afgøres ud fra de faktiske og ikke de teoretiske 
samtrafikforhold.  

TDC har i den relevante periode rent faktisk opretholdt en takst for direkte 
terminering i TDC s mobilnet, der er højere for Telia end for andre operatører i 
en sammenlignelig situation, og højere end aftalt oprindeligt med Telia, selv om 
Telia ikke havde forhøjet taksten for TDC s direkte terminering af trafik i Telias 
mobilnet.  

Hvad enten Telia (eller TDC) rent faktisk benyttede sig af muligheden for at 
foretage direkte opkald eller ej, forelå der efter IT- og Telestyrelsens opfattelse 
diskrimination i strid med telelovens § 52. Telia skulle have samme mulighed 
som andre for at dirigere trafikken direkte til TDC s mobilnet og til samme pris.   

Ex tuto bemærker IT- og Telestyrelsen, at TDC ikke må forhindre mulighederne 
for at foretage sådanne opkald direkte til TDC s mobilnet ved at nægte at 
medvirke til etableringen af de nødvendige tekniske forbindelser.  

Endelig er det ikke afgørende, om Telia på et tidspunkt måtte have anmodet om, 
at al trafik til Telia skulle afleveres på gatewaycentraler i Telias fastnet, idet 
Telia som anført ovenfor i al fald efterfølgende i den relevante periode til 
pådømmelse har været indforstået med, at direkte terminering i Telias mobilnet 
fandt sted fra såvel TDC s fastnet som mobilnet.  

IT- og Telestyrelsen har således ikke fundet, at TDC diskriminerede Telia, da 
TDC forhøjede prisen for terminering af transiterede opkald gennem TDC s 
fastnet i TDC s mobilnet.  

IT- og Telestyrelsen har derimod fundet, at TDC diskriminerede Telia, da TDC 
forhøjede prisen for terminering af opkald direkte i TDC s mobilnet.    

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen efter § 52 i lov nr. 
418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
med senere ændringer, i medfør af § 76, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 780 af 
28. juni 2007, jf. § 7, stk. 5, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov 
om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love som 
ændret ved lov nr. 1598 af 20. december 2006 følgende  

AFGØRELSE:

  

TDC har handlet i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsen, jf. den 
tidligere telelovs § 52, ved pr. 1. oktober 2003 at forhøje prisen for 
terminering af opkald fra Telias mobil- og fastnet direkte i TDC's mobilnet 
med 3 øre pr. minut.      
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Klagevejledning  

IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet 
for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald 
indgives inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet.  

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. 
juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000 kr. for 
Teleklagenævnets behandling af klagen. Gebyret opkræves af Teleklagenævnets 
sekretariat i forbindelse med sagens behandling.      

Med venlig hilsen   

Charlotte Robson 


