
Som opfølgning på de afsendte høringssvar, skal Telenor hermed vende tilbage vedrørende besvarelse 
på to specifikke spørgsmål indeholdt i udkast til markedsafgørelser vedr. SEF, MES, Thy Mors, Nord 
Energi, RAH, AURA og ORB.  
 
Spm. 1: Erhvervsstyrelsens ønsker i forbindelse med høringen branchens eventuelle bemærkninger til 
om adgangsforpligtelsen krav til trafikkens opsamlingspunkt er dækkende. 
 
Telenor svar: Det afgørende ift. Telenors opsamling af trafik hos det enkelte forpligtede selskab er, at 
der er tale om opsamling på et meget begrænset antal opsamlingspunkter (1-2 stk.). Derudover er det 
i forhold til forpligtelsen på det enkelte selskab væsentligt, at latency mv reduceres ved at det 
pågældende opsamlingspunkt ligger i geografisk nærhed af det pågældende net. I dag har Telenor 
aftaler med både NordEnergi og Thy Mors, og der opsamles trafik fra 1-2 punkter for begge aftalers 
tilfælde. Dette er i overensstemmelse med Telenors ønske. Dog opsamles trafikken ikke nær de to net, 
hvilket giver anledning til latency. Det havde således oplagt været at foretrække, hvis Telenor i 
udgangspunktet – og medmindre parterne aftaler andet – fik mulighed for at kunne opsamle trafik fra 
disse to net fra et opsamlingspunkt i geografisk nærhed af de to net (eks. Brønderslev fsva. Nord 
Energi og Thisted fsva. Thy-Mors).  
 
Spm. 2: Det er Erhvervsstyrelsens forståelse, at engroskunden ikke har behov for adgang til 
samhusning for at opsamle trafikken ved denne type engrosadgang (BSA). Styrelsen ønsker i 
forbindelse med høringen branchens bemærkninger hertil. Svaret bedes begrundet.  
 
Telenor svar: Telenor skal anbefale en evt. samhusningsforpligtelse formuleres således, at der er 
adgang til samhusning i det omfang en opsamling kræver det, hvad enten det er tjenesteudbyderen 
eller en 3. part der forestår opsamling og videreførsel af trafikken til tjenesteudbyderen. 
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