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Referat
Erhvervsstyrelsen (herefter ERST) indledte med at byde velkommen.
ERST bemærkede, at samarbejdet med branchen i det forgangne halvår
havde været tilfredsstillende, men at der havde været en stigning i selskaber, der ikke havde indberettet rettidigt.
Fordeling af omsætning fra bundlede tjenester
ERST oplyste, at alle ændringsforslag vil blive sendt i høring efter mødet.
Herudover vil indikatorer, der berører Økonomiske nøgletal, komme i hø-
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ring inden udsendelsen af skemaet til Økonomiske nøgletal 2012 i foråret
2013.
EU’s retningslinjer for, hvordan selskaberne skal fordele omsætningen fra
bundlede tjenester, blev forklaret. Selskaberne skal, så vidt muligt, anvende disse principper, når der fremover indberettes til økonomiske nøgletal.
Telia påpegede, at de ikke anser retningslinjerne for særlig anvendelige,
da Telia ikke har enkelt tjenester, som svarer til dem, der indgår i deres
bundlede tjenester. Derfor vil man ofte ende med at basere fordelingen på
den sidste kategori.
TDC forklarede, at man havde tilsvarende problem med retningslinjerne,
samt at opdelingen heller ikke matcher med deres regnskabspraksis. De
ville foretrække, hvis de som nu kunne anvende den opdelingspraksis,
som anvendes i forbindelse med TDC's regnskaber. Derudover fandt de
også den danske oversættelse lidt for firkantet.
Hi3G bemærkede, at man har tilsvarende problemer for så vidt angår indberetninger til Danmarks Statistik.
ERST påpegede, at selskaberne kan anvende den metode som anvendes i
forbindelse med deres regnskaber, hvis den af EU-Kommissionen ønskede metode ikke er mulig. Endelig blev det bemærket, at ERST havde arbejdet for, at EU indfører en særskilt indberetning af omsætningen fra
bundlede produkter, så man kunne slippe for den usikkerhed, der er forbundet med estimering af omsætningen.
Nye kategorier for bundlede tjenester
ERST forklarede, at indberetningsskemaet for abonnementer på bundlede
tjenester vil blive ændret, da EU efterspørger mere detaljerede data fra de
regulatoriske myndigheder. Det nye skema indeholder således oplysninger om dual-play, triple-play og quadruple-play samt fordelingen af de
forskellige sammensætninger af tjenester (fastnetinternet, TV, fastnettelefoni samt mobiltelefoni).
Hi3G ønskede at få bekræftet, at de bundlede produkter ikke længere skal
inkludere mobilt bredbånd og mobilt IPTV. ERST kunne bekræfte, at dette var korrekt.
TDC påpegede, at man vist ikke tidligere inkluderede kabel-tv i deres
indberetning af bundlede tjenester. ERST oplyste, at kabel-tv grundet
Kommissionens retningslinjer vil skulle indgå i indberetningen af bundlede tjenester.
Telia spurgte til offentliggørelsen af markedsandel. ERST forklarede, at
man tidligere kun havde offentliggjort markedsandele for fastnet triple–
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play-abonnementer, og at der ikke var planer om at offentliggøre markedsandele for de nye kategorier af bundlede tjenester.
Dataindsamling for maksimale porteringsperioder og -priser
ERST orienterede kort om, at dataindsamlingen ikke længere vil blive foretaget. Branchen udtrykte tilfredshed med denne beslutning.
Multi-SIM
ERST indledte med at forklare, at Telenor havde sendt en beskrivelse af
problemerne forbundet med multi-SIM. Styrelsen havde på den baggrund
udarbejdet et forslag til en indsamling af antallet af SIM-kort som supplement til data om antallet af abonnementer.
TDC påpegede, at det kunne være værd at indsamle SIM-data som et
supplement til den eksisterende dataindsamling, men at de gerne vil have
et separat skema til indrapportering af SIM-kort, så abonnementer og
SIM-kort ikke rodes sammen.
Hi3G gjorde opmærksom på, at dette også har betydning for bulk-offers,
som vil udvikle sig en del fremover. En fuldstændig ændring af metoden
fra abonnementer til SIM-kort vil derfor medføre en signifikant ændring
af tallene. Hi3G påpegede dog, at de hidtil havde indberettet hvert SIMkort som abonnement ved indberetninger til telestatistikken, og begrundede dette med at hvert SIM-kort blev tildelt et nummer fra nummerplanen.
Telenor pegede på, at det der grundlæggende set ønskes var RGU (Revenue Generating Units). Telenor vil således foretrække, at der udarbejdes
en opgørelse uden aktivitetskrav for SIM-kortene, og at denne opgørelse
ikke offentliggøres på selskabsniveau. Endelig bør den ikke omfatte et
teknologi-split, men kun indberettes for henholdsvis tale samt data.
Telia gjorde det klart, at de anså det for vigtigt, at der ikke blev ændret
ved indberetningen af mobile bredbåndsabonnementer.
ERST bemærkede, at man er åbne over for alternativer, og at det ikke var
planen at afskaffe opgørelserne over antallet af abonnementer. Forslaget
vil således blive sendt i høring.
Datatrafik fra fastnet internet bredbåndsabonnementer
ERST indledte med at forklare, at baggrunden for forslaget om indsamling af oplysninger om fastnet datatrafik er, at EU efterspørger data på
området. ERST gjorde opmærksom på, at andre lande havde påpeget over
for kommissionen, at det ville være en stor økonomisk byrde for teleselskaberne at indsamle disse oplysninger, hvorfor styrelsen gerne ville have
branchens vurdering af det.
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Telia havde drøftet det med deres teknikere, som fandt definitionen forvirrende. De mente, det var svært at måle trafikken på detailniveau og i
øvrigt uklart, hvor i nettet der skulle måles. Derudover ville de have problemer i forhold til at isolere fastnet datatrafikken i deres net.
DE syntes umiddelbart, at det var en god idé at indsamle oplysninger om
fastnet datatrafik svarende til dem, der i flere år er blevet indsamlet på
mobilområdet. DE udtrykte ønske om, at data opdeles på teknologier, så
man kan indfange de variationer, der er mellem de forskellige teknologier.
LIC påpegede, at de som gensælger, ikke vil være i stand til at indberette
de pågældende oplysninger.
TDC havde svært ved at se formålet med en opgørelse af fastnet datatrafikken og mente også, at det var uklart, hvor i nettet der skulle måles. Det
vil kræve længere tids forberedelse for TDC at lave en sådan opgørelse.
SEAS-NVE bemærkede, at de vil have en tilsvarende udfordring i forhold
til blandt andet dataopsamlingspunkter.
Hi3G bemærkede, at det store problem bliver service providers, da de ikke betaler for trafikken og derfor ikke har adgang til de ønskede oplysninger.
ERST konkluderede, at forslaget vil bliver sendt i høring.
Bredbåndskortlægning 2013
ERST orienterede kort om, at man ville iværksætte et pilotprojekt i starten af 2013. Formålet er at undersøge mulighederne for at foretage beregningerne til bredbåndskortlægningen på et mere detaljeret datagrundlag i
stil med den metode, der anvendes i Norge.
Erhvervsstyrelsen orienterede om, at indberetningsskema til ’Telestatistik
- andet halvår 2012’ vil blive udsendt ultimo januar 2013 med indberetningsfrist d. 4. februar 2013, samt at selskaber med under 10 ansatte er
undtaget fra at indberette i forbindelse med dataindsamlingen til ’Telestatistik – andet halvår 2012’.

