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& 

Nuuk Skynet A/S 
(advokat Thomas Dahl Fredslund) 
sendt via e-mail: tfr@mazanti.dk 

Afgørelse om fastsættelse af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP-
Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S 

1. Indledning 

Nærværende afgørelse tager udgangspunkt i Tele Greenlands anmodning til 
Telestyrelsen af 14. marts 2011 om fastsættelse af pris på samtrafik i medfør af 
teleforordningens § 6, stk. 3. 

Tele Greenlands anmodning omfattede snævert spørgsmålet om fastsættelse af prisen 
på samtrafik. 

Telestyrelsen er blevet anmodet om, at afgøre spørgsmålet om pris på samtrafik 
vedrørende Global IP-Transit baseret på Commited Bandwidth i medfør af 
teleforordningens § 6, stk. 3, da Tele Greenland og Nuuk Skynet ikke kunne blive enige 
om en aftale ved kommerciel forhandling i medfør af teleforordningens § 6, stk. 2. Det 
nærmere indhold af Tele Greenlands anmodning er uddybet i afsnit 4.1. 
Sagsbehandlingen og forhandlingerne om pris på samtrafik er pågået løbende fra marts 
til oktober 2011, med bistand fra konsulentfirmaet Analysys Mason. 

Den 3. og 14. oktober 2011 sendte Telestyrelsen 1. og 2. udkast til afgørelse om pris på 
samtrafik i høring. 

Fra december 2011 til maj 2012 har samtrafiksagen været stillet i bero, se afsnit 5.1.3. 

Den 9. maj 2012 blev samtrafiksagen genoptaget af Telestyrelsen bistået af en 
fagprofessionel konsulent1. 

Nærværende afgørelse om prisen på samtrafikproduktet Global IP-Transit er udarbejdet 
på baggrund af høring af en principmodel og tidligere udkast af 3. og 14.oktober 2011, 
samt udkast af 26. juli og 13. august 2012. 

Konsulentfirmaet Analysys Mason har bistået Telestyrelsen i udarbejdelsen af 
modellerne og analysearbejdet med fastsættelse af prisen på samtrafikproduktet. 
Jógvan Thomsen har bistået Telestyrelsen med bl.a. at dokumentere nærværende 
afgørelse og tilpasse modellerne til grønlandske forhold. 
                                                      

1 Konsulentbistanden har været organiseret således, at konsulentens arbejde ikke strider mod 
forvaltningsretlige grundregler. Beslutninger og afgørelser i samtrafiksagen udføres således under 
Telestyrelsens fuldstændige instruktion. Jógvan Thomsen, direktør for den færøske 
telemyndighed Fjarskiftiseftirlitið, har bistået Telestyrelsen med konsulentbistand. 
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1.1. Politisk grundlag for samtrafik og liberalisering 

Politisk har der siden 2004 været et ønske om, at liberalisere telemarkedet. 
Teleredegørelse for Grønland (Ementor Danmark A/S, 2004) danner baggrund for 
beslutningen herom.  

I 2006 vedtog Landstinget teleforordningen, som trådte i kraft med virkning fra 1. januar 
2007. Teleforordning af 2006 bygger på den i 2004 udarbejdede redegørelse om 
telekommunikation i Grønland. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til loven, at: 

Landsstyrets kortsigtede strategiske mål er, at der skal gennemføres en 
tjenesteliberalisering af adgangen til at udbyde en internettjeneste. 

I 2009 blev liberaliseringen af internettjenesten gennemført, da Naalakkersuisut 
besluttede, at liberalisere markedet for trådløst bredbånd. Efter liberaliseringen har to 
tjenesteudbydere fået tilladelse til at drive og udbyde teletjenester over et trådløst net i 
Nuuk. Det forventes at konsekvenserne for telebrugerne i Nuuk bliver et større udbud af 
internettjenester og lavere priser. Et marked, hvor der konkurreres mellem udbyderne 
på pris, innovation og kvalitet. Endnu har nye aktører ikke fået adgang til markedet og 
effekten af konkurrencen kan derfor ikke vurderes. 

Endvidere berører Grønlands IKT-strategi 2011-2015 liberaliseringen i sin rapport. I IKT-
strategien anbefales det bl.a., at konkurrencen og nye internetudbyderes adgang til 
internetmarkedet sikres gennem lovgivning. Det forventes, at konkurrencen vil resultere 
i ny dynamik på telemarkedet således, at konkurrence vil opstå og ledsages af nye 
teletjenester og andre priser. Etablering af samtrafik kan ikke forventes at ske uden 
videre mellem konkurrerende udbydere og i særdeleshed ikke, når en udbyder har en 
væsentlig stærkere markedsposition end sine konkurrenter. Ved en 
tjenesteliberalisering må adgangen til samtrafik altså bl.a. sikres gennem lovgivningen. 

Telestyrelsen er givet bemyndigelse til at sikre, at samtrafik både kommercielt og 
teknisk er tilgængelig i praksis. Det gøres ved at give andre tjenesteudbydere ret til at få 
opfyldt ethvert rimeligt krav om samtrafik hos koncessionshaver, vedrørende de 
liberaliserede tjenester, som en ny operatør agter at udbyde og ved at nye operatører 
får en pris på denne samtrafik af koncessionshaveren. 

Det pristilbud Tele Greenland som koncessionshaver skal give til den nye teleoperatør 
skal være ikke-diskriminerende og omkostningsægte, så den nye teleoperatør kan 
konkurrere og komme ind på markedet jf. § 6, stk. 1 i teleforordningen. Kan parterne 
ikke blive enige om en pris, kan en af parterne rette henvendelse til Telestyrelsen i 
medfør af § 6, stk. 3 i teleforordningen, hvorefter Telestyrelsen vil vurdere sagen og 
eventuelt træffe afgørelse om prisen på samtrafik mellem parterne. 

Prisen er derfor det springende punkt og beregningen af prisen er ofte vanskelig og 
afhængig af, hvilken beregningsmodel, der bringes i anvendelse. 

Telestyrelsens beregning af prisen på samtrafik mellem de to parter (Tele Greenland og 
Nuuk Skynet)  muliggør, at konkurrencen kan spire på telemarkederne og de politiske 
beslutninger og en liberalisering af telemarkederne kan udmøntes. 

Konsulentfirmaet Analysys Mason har bistået Telestyrelsen i udarbejdelse af modellerne 
og analysearbejdet i forbindelse med fastsættelse af pris på samtrafik. 
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2. Afgørelse 

Det meddeles hermed Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S at: 

Telestyrelsen fastsætter prisen for samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP-Transit i 
Nuuk på Committed Bandwidth vilkår, i medfør af teleforordningens § 6, stk. 3, til 

• i perioden 2012 – 2015 maksimalt at måtte udgøre kr. 244.631 pr. måned. 

3. Retsgrundlag for Telestyrelsens afgørelse 

Af § 6, stk. 1 i landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation 
og teletjenester (teleforordningen) fremgår det, at koncessionshaver (Tele Greenland) er 
forpligtet til at imødekomme tjenesteudbyders (Nuuk Skynet) rimelige anmodninger om 
samtrafik, jf. teleforordningens § 6, stk. 1. 

Telestyrelsen traf den 29. oktober 2010 afgørelse om at Nuuk Skynets anmodning om 
køb af samtrafikproduktet Global IP-Transit er rimelig, og Tele Greenland således er 
forpligtet til at imødekomme Nuuk Skynets anmodning om samtrafik. I nærværende sag, 
træffes alene afgørelse om prisen på samtrafik i medfør af teleforordningens § 6, stk. 3. 

Som udgangspunkt skal en pris på samtrafik aftales som følge af en kommerciel 
forhandling mellem parterne. Aftalerne skal være ikke-diskriminerende og skal 
offentliggøres, jf. teleforordningens § 6, stk. 2. 

§ 6, stk. 2 Aftaler om samtrafik indgås som kommercielle aftaler mellem 
parterne. Aftalerne skal være ikke-diskriminerende. Aftalerne 
offentliggøres. 

Kan en sådan kommerciel aftale om prisen på samtrafik ikke indgås mellem parterne, 
kan Telestyrelsen fastsætte pris og vilkår på samtrafik efter anmodning fra en af 
parterne, jf. teleforordningens § 6, stk. 3. 

§ 6, stk. 3 Telestyrelsen skal, efter anmodning fra en af parterne, træffe 
afgørelse om, hvorvidt en anmodning om samtrafik er rimelig og skal 
imødekommes af koncessionshaver. Telestyrelsen kan fastsætte priser 
og vilkår, hvis parterne ikke kan nå en kommerciel aftale jf. stk. 2, eller 
hvis de aftalte priser og vilkår ikke anses for rimelige. 

Betingelserne for, at Telestyrelsen, jf. § 6, stk. 3, 2. punktum, kan fastsætte priser er, at 
parterne ikke kan nå til enighed. Telestyrelsen har anset denne betingelse for opfyldt, og 
kan hermed fastsætte prisen for samtrafik på Global IP-Transit i Nuuk. 

Af bemærkningerne til § 6, stk. 3, fremgår det, at: 

Skal Telestyrelsen afgøre en sag om samtrafik, og har Landsstyret ikke 
fastsat regler i medfør af § 6, stk. 1, vil Telestyrelsen skulle behandle 
sagen på grundlag af nærværende landstingsforordning. 

Idet der ikke er fastsat regler i medfør af 6, stk. 1, skal Telestyrelsen behandle sagen på 
grundlag af landstingsforordningen, dvs. fastsættelsen af pris skal ske på baggrund af 
de principper som fremgår af teleforordningen, herunder bl.a. af bemærkningerne til § 6, 
stk. 2 og af de almindelige bemærkninger. 
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Af § 6, stk. 2, fremgår det at: 

Aftalerne skal være ikke-diskriminerende. 

Ikke-diskriminationskriteriet betyder, at prisen på den samme type af samtrafik skal 
være ens uanset, hvilken operatør der køber ydelsen. Af bemærkningerne til stk. 2 
fremgår det videre, at:  

Bestemmelsen fastslår, at samtrafikken skal ske på vilkår, der er ikke-
diskriminerende og til omkostningsbaserede priser. 

Videre fremgår det af bemærkningerne, at:  

Forpligtelsen om ikke-diskrimination indebærer et krav om ikke-
diskriminerende, rimelig og saglig adfærd på et objektivt grundlag. 
Herved forstås, 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. Desuden indebærer 
kravet om ikke-diskrimination, at den, der indgår en aftale om samtrafik 
med en sådan part, har krav på adgang på samme vilkår, som den 
pågældende part anvender internt. 

Konsekvensen af ovenstående er, at den fastsatte samtrafikpris, både skal anvendes 
over for andre operatører og af Tele Greenland internt hos selskabet. 

Taksten, der betales af andre udbydere, skal ligeledes anvendes internt 
hos koncessionshaveren ved dennes særskilte regnskab for 
konkurrenceudsatte tjenester. Herved opnås dels, at andre udbydere 
ligestilles med koncessionshaver, hvad angår omkostningsstrukturen for 
bæretjenesterne, dels gives der mulighed for, at der kan tilbydes tjenester 
til brugerne med forskellige takststrukturer, herunder også takster, der 
ikke er afhængige af trafikmængden. 

Videre fremgår det af bemærkningerne til § 6, stk. 2, at: 

Taksterne for disse samtrafikydelser bør i udgangspunktet være 
omkostningsægte efter samme beregningsprincipper som nævnt i 
afsnittet om forsyningspligtunderskud, med tillæg af et rimeligt overskud, 
der fastsættes som en procentsats af den beregnede omkostning. 

Af afsnittet i de almindelige bemærkninger om forsyningspligtunderskud fremgår 
følgende om omkostningsprincipper, at  

Forsyningspligtregnskaberne vil være baseret på den indtjening, som 
kunne være opnået ved de faktisk afsatte tjenester til de tilladte 
maksimalpriser, det vil sige uden hensyntagen til eventuelle rabatter, 
prisreduktioner og lignende. Indtjeningen ved nærtbeslægtede 
tillægstjenester skal medtages, for eksempel reklameindtægter fra 
udgivelse af en telefonbog. Omkostningerne baseres på gængse 
regnskabsprincipper med afskrivning af aktiver og forrentning af anvendt 
kapital (med reference til aktivernes nedskrevne værdi) til markedsrente, 
og omfattende direkte og indirekte driftsomkostninger efter princippet om 
fuldt fordelte omkostninger, dog undtages omkostninger til drift af 
hovedkontorsfunktioner, til reklame og markedsføring og til udvikling. 
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Disse principper har skabt rammerne for de modeller som Telestyrelsen i samarbejde 
med konsulentfirmaet Analysys Mason har udarbejdet. 

Telestyrelsen har lagt vægt på yderligere bemærkninger i teleforordningen, herunder, jf. 
afsnittet om samtrafik i de almindelige bemærkninger, om at:  

Telestyrelsen gives derfor bemyndigelse til at sikre, at samtrafik er både 
kommercielt og teknisk tilgængelig i praksis. 

Telekommunikation er af vital betydning for det grønlandske samfund. 
Eventuelle liberaliseringstiltag skal derfor vurderes nøje, inden de 
iværksættes. Principielt bør opretholdelse af forsyningssikkerheden gå 
forud for ønsket om øget konkurrence. 

Telestyrelsen har herefter beregnet omkostningerne for Global IP-Transit på Committed 
Bandwidth vilkår i Nuuk og fastsætter i nærværende afgørelse prisen på 
samtrafikproduktet 50 mbit/s Global IP-Transit i henhold til Tele Greenlands anmodning 
til Telestyrelsen herom. 

3.1. Ikke-diskriminations kravet 

Aftaler om samtrafik skal være ikke-diskriminerende, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt. Det betyder, at 
prisen på den samme samtrafikydelse skal være ens uanset, hvilken operatør der 
bruger ydelsen. 

I den konkrete sag er Tele Greenland også selv bruger af samtrafikydelsen Global IP-
Transit, hvorfor selskabet ikke må anvende en anden pris end den, der tilbydes 
konkurrenterne, fx til Nuuk Skynet, til afregning internt i selskabet. Der skal endvidere 
gives konkurrenterne samme tekniske adgang til ydelsen som der gives internt i Tele 
Greenland. Der skal således være lige adgang til samtrafikproduktet både prismæssigt 
og teknisk. 

Telestyrelsens fastsættelse af prisen på samtrafik i nærværende sag har taget højde for 
dette og er følgelig ikke-diskriminerende. 

4. Forløbet forud for anmodningen til Telestyrelsen 

Efter anmodning fra Tele Greenland traf Telestyrelsen den 29. oktober 2010 afgørelse 
om, at Nuuk Skynets anmodning om køb af samtrafikproduktet Global IP-Transit var 
rimelig, jf. § 6, stk. 3, i teleforordningen, og endvidere at Tele Greenland var forpligtet til 
at imødekomme Nuuk Skynets anmodning om samtrafik i medfør af teleforordningens 
§ 6, stk. 1. Tele Greenland var således forpligtet til, at afgive et sådant tilbud til den nye 
operatør på markedet i medfør af teleforordningens bestemmelser. 

Herefter indledte parterne kommercielle forhandlinger om prisen på ovennævnte 
samtrafikprodukt på Global IP-Transit, jf. § 6, stk. 2. Forhandlingerne mundede ud i, at 
Tele Greenland den 22. november 2010 fremsendte et foreløbigt udkast til aftale til 
Nuuk Skynet (se bilag 1). 

Parterne holdt møde den 2. december 2010 med henblik på indledende forhandlinger 
om aftalen. Nuuk Skynet fremsendte den 11. februar 2011 sine bemærkninger til Tele 
Greenlands udkast til aftale. 
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Den 2. marts 2011 fremsendte Tele Greenland et endeligt tilbud til Nuuk Skynet. Nuuk 
Skynet nåede ikke at svare på Tele Greenlands tilbud, forinden Tele Greenland 
fremsendte sin anmodning til Telestyrelsen den 14. marts 2011 om fastsættelse af pris 
på samtrafik. Det er det af Tele Greenland fremsendte tilbud af 2. marts 2011, som 
ligger til grund for afsnittet om samtrafikproduktet nedenfor og som danner grundlag for 
fastsættelse af prisen. 

4.1. Præcisering af Tele Greenlands anmodning til 
Telestyrelsen, herunder samtrafikproduktet 

Af Tele Greenlands brev af 14. marts 2011 om anmodning af pris på samtrafik 
begrænser Tele Greenland sin anmodning til, at omfatte prisen på samtrafik, jf. 
samtrafikaftalen af 2. marts 2011 (Se bilag 2). Tele Greenland begrunder sin anmodning 
med, at Telestyrelsen træffer afgørelse om pris i henhold til § 6, stk. 3, idet: 

…det vurderes at være usandsynligt, at parterne kan nå til enighed. 

Indholdet af Tele Greenlands anmodning vedrører samtrafikproduktet 50 mbit/s Global 
IP-Transit på Commited Bandwidth vilkår i Nuuk. 

Af punkt 3.1. i samtrafikaftalen af 2. marts 2011 fremgår det at: 

Ved denne Aftale leverer TELE Global IP Transit til Skynet efter dennes 
nærmere bestilling heraf og i overensstemmelse med de i denne Aftale 
fastlagte betingelser og procedurer, samt under skyldig hensyntagen til 
de lovmæssige forpligtelser, der til enhver tid måtte påhvile TELE. 
Aftalens tekniske omfang er nærmere defineret i Aftalens Bilag 1, 
Leverancebeskrivelsen for Global IP Transit. 

Af punkt 3.2 i samtrafikaftalen af 2. marts 2011 fremgår det, at:  

Global IP Transit giver adgang til samtrafik mellem TELE´s og Skynet´s 
IP-net. Skynet skal drive sit eget, selvstændige IP-net identificeret ved 
AS-nummer og skal kunne administrere egne IP-adresser, se yderligere 
bekskrivelse i bilag 1. 

Produktet Global IP-Transit i Nuuk består samlet af følgende inkrementer (dele): Transit 
i Tele Greenlands IP-net, Transit i eksterne IP-net og Global IP-Transit købt hos 
eksterne leverandører. 

Produktionsinkrementet Transit i Tele Greenlands IP-net er en del at Tele Greenlands 
koncession. 

Produktionsinkrementerne Transit i eksterne IP-net og Global IP-Transit købt hos 
eksterne leverandører handles på konkurrenceudsatte markeder i udlandet. 

Der er således inkrementer i samtrafikproduktet, der falder under Tele Greenlands 
koncession og andre inkrementer som Tele Greenland har købt på kommercielle 
markeder. Alle inkrementer er nødvendige for samlet at kunne levere samtrafikproduktet 
Global IP-Transit i Nuuk. 

Det skal for god ordens skyld præciseres, at det er Tele Greenlands anmodning og 
indholdet af denne, der ligger til grund for Telestyrelsens afgørelse. Såfremt der rejses 
andre anmodninger undervejs af parterne vil Telestyrelsen behandle disse separat og 
anbefale, at man fremsender en særskilt anmodning til Telestyrelsen herom. 
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4.2. Forholdet til forsyningspligt 

Der er endnu ikke udpeget en forsyningspligtsudbyder i Grønland, jf. § 25 i 
teleforordningen. Tele Greenland har en koncession, jf. § 5. Koncessionen er 
begrænset af den liberalisering Naalakkersuisut gennemførte i 2009 (se afsnit 1.1). 

Der pågår et arbejde med at udpege en forsyningspligtudbyder samt fastlæggelse af 
modellen for hvordan forsyningpligtsudbyderen skal kompenseres for et eventuelt 
underskud ved udbud af forsyningspligtstjenester, jf. § 26. 

Teleforordningen forudsætter, at den samlede telebranche kollektivt finansierer 
forsyningspligtsunderskuddet samt driften af Telestyrelsen og et teleklagenævn, jf. § 28. 
Finansieringen er forudsat opkrævet ved en afgift på langdistancekommunikation i 
engrosleddet. Idet samtrafikydelser er mere end blot samtrafik på 
langdistancekommunikation, som fx. Global IP-Transit, har Telestyrelsen valgt at 
adskille behandlingen af de to teleregulatoriske forhold i to selvstændige sager. 

Det betyder, at afgiften på langdistancekommunikation ikke indgår i beregningen af 
prisen på samtrafik vedrørende Global IP-Transit. Det betyder videre, at 
teleoperatørerne senere vil blive opkrævet afgiften på langdistancekommunikation, når 
udgifterne til forsyningspligtsunderskud, drift af Telestyrelsen samt et teleklagenævn er 
fastsat. 

5. Sagsfremstilling 

Generelt indeholder nærværende sagsfremstilling hovedlinjerne i forløbet af 
samtrafiksagen fra Tele Greenlands anmodning til Telestyrelsen i marts 2011 og frem til 
sagens stilles i bero i december 2011, indtil samtrafiksagen atter genoptages i maj 2012 
frem til nærværende afgørelse. 

Sagsfremstillingen indeholder både en teknisk sagsfremstilling af modeller og 
beregningen af prisen på samtrafikproduktet Global IP-Transit (se afsnit 5.2) samt en 
gennemgang af de mere formelle forløb i sagen frem til nærværende afgørelse som fx. 
høringer, berostillelse, genoptagelse og møder/forhandlinger mellem parterne og 
Telestyrelsen, se afsnit 5.1. 

5.1. Formel forløbsbeskrivelse af samtrafiksagen, 
inklusiv høringssvar 

Den 14. marts 2011 modtog Telestyrelsen Tele Greenlands anmodning om 
fastsættelsen af prisen på samtrafikproduktet Global IP-Transit. 

Parterne blev partshørt i sagen og Nuuk Skynet bekræftede ved brev af 30. marts 2011, 
at Telestyrelsen skal træffe afgørelse i sagen.  

Ved brev af 5. april 2011 meddelte Telestyrelsen parterne, at styrelsen har kompetence 
til at fastsætte priser og vilkår på samtrafikprodukter, såfremt parterne ikke kan nå en 
aftale og efter anmodning fra en af parterne, jf. teleforordningens § 6, stk. 3. Endvidere 
meddelte Telestyrelsen, at den ville træffe afgørelse i sagen om prisfastsættelsen. 
Øvrige vilkår var parterne enige om at aftale efterfølgende. Telestyrelsen besluttede at 
indhente specialviden til at beregne prisen på samtrafikproduktet og til at opstille 
modeller for beregning af denne. Ved brev af 21. april 2011 orienterede Telestyrelsen 
parterne i sagen om valg af konsulentfirmaet Analysys Mason, og om det videre forløb i 
sagen inklusiv tidsplan for møder med Telestyrelsen og Analysys Mason. 



 

 

8/54

Den 29. april og den 5. maj 2011 afholdt Telestyrelsen formøder med parterne forud for 
møder med Analysys Mason. Den 5. maj og 7. juni 2011 afholdtes 1. og 2. møde 
mellem parterne og konsulentfirmaet Analysys Mason. 

Den 28. juni 2011 sendte Telestyrelsen principdokument (bilag 3) og modeller (bilag 4) i 
høring hos parterne med høringsfrist den 12. juli 2011. Principdokumentet med modeller 
indeholdt forslag til to modeller, en Single Year model og en Multi Year model, som 
kunne være udgangspunkt for beregning af prisen på samtrafikproduktet Global IP-
Transit i Nuuk. 

Modellerne indikerede priser på samtrafikproduktet Global IP-Transit på henholdsvis kr. 
220.000 for Multi Year modellen og kr. 1,1 mio. for Single Year modellen med det 
forbrug af trafik, der var i 2010. Om beregninger af modellerne se afsnit 6.7. 

Telestyrelsen modtog høringssvar den 12. juli 2011 fra Tele Greenland og 12. august 
2011 fra Nuuk Skynet på principmodellen.  

5.1.1. Til principmodellen gør parterne bl.a. gældende 

Tele Greenland anfører bl.a nogle kritiske bemærkninger til Multi Year modellen om, at 
stigningen i 50 mbit/s access prisen er uholdbar pga. forventede fald i detailpriser. 
Efterspørgslen er sat til at stige over tid i Multi Year modellen og stige hurtigere end 
faldet i omkostningerne til de underliggende aktiver. Denne sammenhæng får den 
betydning at det forudsættes, at mængden af midler som bruges på IP-Transit er 
stigende over tid og at prisen for Global IP-Transit skal stige med henholdsvis faktor 6, 
15 og 25 for hvert af de tre trafikscenarier. 

Tele Greenland anfører videre, at der er større risiko ved MEA (modern equivalent 
asset) og at Tele Greenland ikke får dækket sine investeringer ved brug af MEA fremfor 
et historisk omkostnings princip. 

Nuuk Skynet anfører i sit høringssvar bl.a. at anvendelse af Multi Year modellen giver 
en større samfundsmæssig nyttevirkning (social efficiency) end Single Year modellen. 
Nuuk Skynet konkluderer, at: 

Skynet finder det bydende relevant at anvende en Multi-Year costing 
approach til beregningen af maksimalprisen pr. måned for den Global IP-
transit samtrafik, som Skynet har anmodet Tele Greenland om at indgå 
aftale om,… 

Prisen ved en Multi Year costing model er beregnet til kr. 219.047 pr. måned. 

Nuuk Skynet finder, at en anvendelse af Single Year modellen vil medføre en ”social in-
efficent” telekommunikationssektor i Grønland til skade for konkurrencen i markedet og 
for grønlandske virksomheders konkurrenceevne overfor udlandet og i sidste ende til 
skade for den grønlandske samfundsøkonomi og det grønlandske folk. 

Nuuk Skynet er uenig i tilgangen til at behandle eksporttrafikken, da selskabet ikke 
finder, at der er hjemmel i teleforordningen til at iværksætte særlige incentives for Tele 
Greenland vedrørende eksport trafik over søkablet. 

De fulde høringssvar fremgår af bilag 5 og 6. 

Den 10. og 12. oktober 2011 afholdte Telestyrelsen mundtlige høringsmøder med Nuuk 
Skynet og Tele Greenland. Referater af møderne er vedlagt som bilag 7 og 8. 
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Den 3. og 14. oktober 2011 fremsendte Telestyrelsen et udkast til pris på samtrafik. 
(Udkast af 14. oktober 2011 vedrørte alene en opdatering af prisen). 

Telestyrelsen modtog høringssvar fra Tele Greenland den 24. oktober 2011 og fra Nuuk 
Skynet den 1. november 2011. 

5.1.2. Til samtrafikprisen gør parterne bl.a. gældende 

Tele Greenland anfører bl.a. til udkastet, at Tele Greenland er enig i brug af Single Year 
modellen, men ikke i brug af MEA (modern equivalent asset). TELE anbefaler i stedet at 
man benytter en fuldt fordelt historisk omkostningsmodel fremfor omkostninger baseret 
på MEA. 

Tele Greenland er enig i Telestyrelsens beslutning om at eksporttrafik ikke diskriminerer 
teleoperatører i Grønland og derfor ikke en del af samtrafikregimet. 

Nuuk Skynet finder ikke, at det er de korrekte hensyn, der er lagt til grund for valg af 
Single Year modellen og at Multi Year modellen bør anvendes til beregning af 
samtrafikprisen. 

Nuuk Skynet mener, at der til beregning af Tele Greenlands WACC skal benyttes en 
betaværdi på 0,35, hvilket er på linje med eksempelvis Telecom Austria. 

For så vidt angår behandling af eksporttrafikken anfører Nuuk Skynet, at Telestyrelsen 
ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om, at denne behandles anderledes end anden 
trafik. 

De fulde høringssvar fremgår af bilag 9 og 10 som er vedlagt til orientering. 

5.1.3. Berostillelse af samtrafiksagen 

Udgangspunktet for samtrafiksagens videre forløb er Telestyrelsens brev af 28. 
november 2011 til parterne om, at styrelsen ville udsende et nyt udkast til pris på 
samtrafik den 19. december 2011 med høringsfrist den 2. januar 2012. Det fremgik 
endvidere, at parterne havde mulighed for et telefonisk høringsmøde med Analysys 
Mason, forinden Telestyrelsen fremsendte 3. udkast til afgørelse om prisen på 
samtrafikproduktet Global IP-Transit. 

I forlængelse af Telestyrelsens høring af principdokument samt høring af udkast af 3. og 
14. oktober 2011 modtog Telestyrelsen bl.a. breve af 20. oktober, 1. og 29. november 
2011 fra Nuuk Skynet. Ovennævnte breve indikerede på forskellig måde en opfattelse af 
inhabilitetsskabende adfærd og magtfordrejning hos Telestyrelsen under 
styrelseschefens instruktionsbeføjelse, således at styrelseschefen ikke burde medvirke 
til at træffe afgørelse i spørgsmålet om prisen på samtrafikproduktet Global IP-Transit. 

Det var herefter Telestyrelsens vurdering at forhandlingerne og Telestyrelsens fortsatte 
sagsbehandling om en endelig pris på samtrafik, ikke ville kunne gennemføres på det 
foreliggende grundlag. 

Telestyrelsen besluttede derfor at sætte sagen om fastsættelse af prisen på 
samtrafikproduktet Global IP-Transit midlertidig i bero jf. brev af 6. december 2011 og 
lade spørgsmålet om inhabilitet undersøge eksternt af en advokat.  

For så vidt angår spørgsmålet om vurderingen af styrelseschefens inhabilitet forelå der 
den særlige problemstilling, at han som chef for Telestyrelsen tillige skulle træffe 
afgørelse i en sag, som ikke kunne henskydes til anden myndighed. 
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5.1.4. Genoptagelse af samtrafiksagen 

Ved brev af 14. marts 2012 har advokaten meddelt Telestyrelsen, at styrelseschefen 
ikke på nogen af de rejste punkter anses for inhabil i samtrafiksagen.  

Telestyrelsen genoptog derfor sagsbehandlingen af pris på samtrafik ved brev af 9. maj 
2012 til parterne og orienterede om, at Telestyrelsen i samtrafiksagen ville blive bistået 
af en fagprofessionel konsulent Jógvan Thomsen. Telestyrelsen genoptog således 
samtrafiksagen fra sit oprindelige udgangspunkt den 19. december 2011. 

For så vidt angår konsulentbistanden har Telestyrelsen organiseret denne på en sådan 
måde, at denne ikke strider mod forvaltningsretlige grundregler. Beslutninger og 
afgørelser i samtrafiksagen udføres således under Telestyrelsens fuldstændige 
instruktion. Der er derfor ikke overladt rådgiveren noget råderum for et selvstændigt 
skøn over dele af sagsbehandlingen som kan have betydning for sagens afgørelse, 
ligesom konsulenten handler på Telestyrelsens ansvar under dennes kontrol. 

Senest har Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked den 13. august 2012 
orienteret Telestyrelsen om, at styrelseschefen ikke anses for inhabil i nærværende 
samtrafik sag og ej heller er taget af sagen. 

5.1.5. Forhandlinger mellem parterne 

Forinden 3. udkast til afgørelse har Telestyrelsen løbende afholdt uformelle møder med 
hver af parterne fra den 12. til 24. juli 2012 med henblik på at søge at få Tele Greenland 
og Nuuk Skynet til at indgå en kommerciel aftale. 

Således har Telestyrelsen i forbindelse med genoptagelse af samtrafiksagen afholdt 
møder med Tele Greenland og Nuuk Skynet og telefonisk holdt parterne indbyrdes 
orienteret om sagen. Jógvan Thomsen har ledet møderne med Tele Greenland og Nuuk 
Skynet. Med baggrund i de drøftelser, der har været med Tele Greenland, har 
Telestyrelsen foreslået et prisniveau i størrelsesorden 200-250.000 kr. for 50 mbit/s pr. 
måned som udgangspunkt for en forhandling mellem parterne.  

Tele Greenland meddelte, at man ville melde endeligt tilbage vedrørende ovennævnte 
prisleje mandag den 23. juli 2012 og en eventuel kommerciel aftale mellem parterne. 
Den 23. juli 2012 anmodede Tele Greenland om betænkningstid til tirsdag den 24. juli 
2012 ved middagstid, hvilket blev imødekommet. 

5.1.6. Ophør af forhandlingerne den 24. juli 2012 

Tirsdag den 24. juli 2012 fulgte Tele Greenland op på møderne og sendte e-mail til 
Telestyrelsen om, at man som følge af den seneste udvikling ikke forventede, at Nuuk 
Skynet ville indgå en kommerciel aftale med en omkostningsægte pris for 50 mbit/s pr. 
måned for produktet. Derfor ønskede Tele Greenland ikke at indgå en kommerciel aftale 
om samtrafikprisen med Telestyrelsens mellemkomst. Tele Greenland opretholdte 
derfor anmodningen af 14. marts 2011 om, at Telestyrelsen i overensstemmelse med 
teleforordningens § 6, stk. 3, fastsætter en omkostningsægte pris.  

Tele Greenland har været positiv og forhandlingsvillig under møderne om 
samtrafikprisen og muligheden for en kommerciel aftale mellem parterne, men foretrak i 
sidste ende at få en skriftlig afgørelse fra Telestyrelsen, fremfor en kommerciel aftale 
parterne imellem. 

Telestyrelsen anser hermed møderne om en eventuel aftale mellem parterne med 
Jógvan Thomsen som mellemmand for afsluttet. 
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Telestyrelsen træffer derfor en skriftlig afgørelse om prisen på samtrafikproduktet Global 
IP-Transit, jf. teleforordningens § 6, stk. 3. 

5.1.7. Telestyrelsens 3. udkast til afgørelse 

Idet møderne ikke førte til en kommerciel aftale mellem Tele Greenland og Nuuk Skynet 
ved Telestyrelsens mellemkomst, fremsendte Telestyrelsen den 26. juli 2012 et 
midlertidigt 3. udkast til afgørelse i høring hos parterne med høringsfrist til den 28. juli 
2012. Den korte frist skal ses på baggrund af den forudgående sagsbehandlingstid og 
det lange forhandlingsforløb forud for udkastet. 

Den 28. juli 2012 modtog Telestyrelsen parternes skriftlige høringssvar. Høringssvarene 
har været at betragte som foreløbige udmeldinger forud for parternes endelige 
høringssvar. 

Efterfølgende har parterne været indkaldt til mundtlige høringsmøder den 1. august 
2012. Tele Greenland deltog i det mundtlige høringsmøde. Referat af Tele Greenlands 
høringsmøde bilagt bemærkninger er inddraget i 4. udkast. 

Nuuk Skynet ønskede ikke et egentligt mundtligt høringsmøde afholdt med 
styrelseschefen som deltager. Telestyrelsen modtog i stedet Nuuk Skynets høringssvar 
mandag den 13. august 2012. Se herom umiddelbart nedenfor. 

5.1.8. Parternes bemærkninger til Telestyrelsens 3. udkast til afgørelse 

Tele Greenland fandt at høringsfristen til 3. udkast var for kort, men har senere ved 
høringsmøde den 1. august 2012 godkendt Telestyrelsens foreløbige forløb og 
kommende forløbsplan til 4. udkast og frem til nærværende endelige afgørelse. 

Tele Greenland har videre til Telestyrelsens valg af Step Wise Single Year model 
fremfor Single Year modellen anført, at Step Wise Single Year modellen er ”mest 
sammenlignelig med Multi Year modellen” (side 3 m.). Problematikken om valg af model 
behandles i afsnit 6.4. 

TELE kan konstatere, at Telestyrelsens afgørelsesudkast beror på en 
række antagelser om blandt andet trafikmængden, renteudvikling, 
indtjeningsfohold med videre (side 3). 

Problematikken input til modellen behandles i afsnit 6.6. 

Nedenfor i afsnit 2.3 har TELE anført eksempler på konsekvenser af, 
Telestyrelsens antagelser viser sig forkerte. Eksemplerne underbygger, 
at afgørelsesudkastet og dermed fastsættelsen af samtrafikprisen er alt 
for risikabel i forhold til udviklingen af telemarkedet i Grønland (side 4). 

Eksemplerne indikerer klart, at Telestyrelsens model for prisfastsættelsen 
er meget skrøbelig og ikke tilstrækkelig gennemovervejet og robust i 
forhold til ændrede forudsætninger i den tidsperiode på 3-4 år, som 
afgørelsesudkastet hviler på. Det indebærer, at hele risikoen for 
udviklingen i markedet – herunder opfyldelse af antagelserne – påføres 
TELE (side 4). 

Blandt andet kan det konstateres, at prispunktet vil ligge betydeligt under 
TELE´s faktiske omkostninger til produktion af samtrafikproduktet. 
Prispunktet vil gøre det vanskeligere for TELE at overholde vilkårene i 
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blandt den låneaftale, der ligger til grund for TELE´s finansiering af 
søkablet. (side 5-6). 

Problematikken om risiko ved modellerne behandles i henholdsvis afsnit 6.4 og afsnit 
6.7. 

Telestyrelsen afholdt den 1. august 2012 et mundtligt høringsmøde med Tele 
Greenland. På mødet bemærkede Tele Greenland, at Step Wise Single Year modellen i 
princippet er acceptabel. Tele Greenland udtrykte dog bekymring for, at 
trafikprognoserne er for optimistiske, og vil foretrække en pris beregnet ud fra et 
gennemsnit over et år (Single Year modellen) fremfor Step Wise Single Year modellen, 
der beregner en pris ud fra et gennemsnit fordelt på 3 år. Problematikken om valg af 
model behandles i afsnit 6.4 og risiko og kvalitetssikring ved prisen behandles i afsnit 
6.7. 

Endvidere bemærkede Tele Greenland, at den boost eller catch-up effekt, der er 
indregnet i trafikprognosen som følge af konkurrencen, hviler på beregninger for hele 
Grønland, men at det kun er Nuuk som er liberaliseret, hvorfor effekten bør justeres i 
forhold hertil. Problematikken om catch-up effekt behandles i afsnit 6.6.8. 

Nuuk Skynet skriver under punkt 1 i sit høringssvar, at: 

Skynet skal begære, at det er maksimalprisen for 1 Mbit/s committed 
bandwidth, som Telestyrelsen træffer afgørelse om. Og at det derefter er 
denne pris gange det konkrete Mbit/s indkøb, der udgør den endelige 
maksimalpris i en given aftale. 

Spørgsmålet om samtrafikproduktet behandles i afsnit 6.2. 

Videre skriver Nuuk Skynet under punkt 2 i sit høringssvar, at  

Skynet finder, at Telestyrelsens oplæg til maksimalprisafgørelse på 
209.165,- kr. pr. måned for perioden 2012 – 2015 er meget høj. 

Den rigtige maksimalpris i Grønland for Global IP-transit trafik bør ikke 
ligge et sted under 100.000 kroner pr. måned. 

 Det skal ses i lyset af, at man på Island hos en af de store 
teleoperatørers Point of Presence, POP’s kan køb 50 Mbit/s Global IP-
transit samtrafik fra Island ud i den store verden til en pris på EURO 
3.210 pr. måned svarende til ca. 25.000 danske kroner pr. måned. 
Skynet kan overfor Telestyrelsen dokumentere denne pris, såfremt det 
ønskes. 

Det skal i ovennævnte sammenhæng bemærkes, at Islandske 
teleoperatører anvender nøjagtigt de samme atlantiske 
søkabelstrækninger, som teleoperatører på Grønland gør, hvilket må 
være et udtryk for, at de islandske teleoperatører hos Tele Greenland får 
adgang til transitkapacitet over Tele Greenlands søkabler til en meget 
lavere pris (mindre end 25.000 kroner pr. måned) end den maksimalpris, 
som Telestyrelsen nu foreslår for grønlandske teleoperatørers. 

Problematikken om eksportkapacitet i søkablet behandles i afsnit 6.6.4. 
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Videre skriver Nuuk Skynet under punkt 4 i sit høringssvar, at Nuuk Skynet er refereret 
forkert i forhold til det af Skynet faktisk fremførte i Skynets høringsbrev af 1. november 
2011. Afsnittet er ændret til det af Nuuk Skynet ønskede. 

Under Nuuk Skynets punkt 5 bemærker Nuuk Skynet, at Telestyrelsens sagsfremstilling 
i afgørelsens sektion 4 (nu afsnit 5.1), ikke hører hjemme i samtrafiksagen. 
Telestyrelsen fastholder sagsfremstillingen som dokumentation for sagsforløbet i den 
givne tidsperiode. 

Videre skriver Nuuk Skynet under punkt 6 i sit høringssvar, at: 

Skynet skal gøre gældende, at både Single Year, Step Wise single Year 
og Multi Year modellerne alle er forkerte. 

Skynet skal gøre gældende, at kun en Average Incremental Cost (AIC) 
beregning på alle transmissions-strækninger kan sikre, at Skynet ikke 
prisdiskrimineres i forhold til koncessionshaver, Tele Greenland. 

Problematikken om ikke-diskrimination behandles i afsnit 3.1 og omkostningsprincipper 
behandles i afsnit 6.5. 

Videre skriver Nuuk Skynet under punkt 7 i sit høringssvar, at: 

Skynet konstaterer nu, at Telestyrelsen uden saglig teleretlig begrundelse 
fortsat er af den opfattelse, at Skynet ikke har krav på at få en separat 
prisopgørelse som f. eks.: 1) Prisen for køb af transmissionskapacitet 
over den konkurrenceretlige essentielle facilitet, søkablet, og 2) prisen for 
køb af andre samtrafikydelser i udlandet. 

Med oplæget til den afgørelse begrænser Telestyrelsen 
gennemsigtigheden i markedet for samtrafiky-delser mellem Grønland og 
og udlandet, til ugunst for Tele Greenlands konkurrenter, og tvinger 
derved Skynet til at anmode koncessionshaver om et separat 
samtrafiktilbud på 50 Mbit/s IP-transit samtrafik over søkablet mellem 
henholdsvis ”Tele Greenlands ”Point of Presence i Nuuk” og Tele 
Greenlands ”Point of Presence i både Reykjavik og Halifax”. 

Videre skriver Nuuk Skynet under punkt 8 i sit høringssvar, at: 

Skynet ser sig nødsaget til at meddele Telestyrelsen, at Telestyrelsen 
ikke er sat i verden for at varetage hensynet til ”konkurrenceudsatte 
markeder” i udlandet. Telestyrelsens opgave er at sikre den effektive 
konkurrence i markedet, jf. lovbemærkningerne i 
telekommunikationsforordningen.  

Der er således intet hensyn at tage til de konkurrenceudsatte markeder i 
udlandet, og aktørerne i disse konkurrenceudsatte markederbruger 
næppe nogen energi på at frygte, at Telestyrelsen skulle true den frie 
konkurrence i disse markeder ved at give oplysninger til Skynet om 
prisen for Skynets forbrug af kapacitet over Tele Greenland søkabel. Det 
må være en ide, som Tele greenland har fremført, og Telestyrelsen har 
taget for god vare. Det er det rene udokumenterede vrøvl, som 
telestyrelsen ikke bør acceptere, da det skader gennemsigtigheden i det 
grønlandske samtrafikmarkede, hvor aftaler om samtrafik og prisen herfor 
skal offentliggøres. 
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Problematikken om samtrafikproduktet behandles i afsnit 6.1.1. 

Videre skriver Nuuk Skynet under punkt 10 i sit høringssvar, at:  

Skynet skal gøre gældende, at Tele Greenlands forslag til modelmæssig 
særbehandling af eksporttrafik indebærer ulovlig subsidiering af Tele 
Greenland på bekostning af Tele greenlands konkurrenter. Det er ikke 
Telestyrelsens opgave at begunstige Tele Greenland på ulovligt 
grundlag. Det er telestyrelsen opgave, at sikre Skynet ikke-
diskriminerende priser for køb af samtrafik hos koncessionshaver. 

Videre skriver Nuuk Skynet under punkt 10 i sit høringssvar, at: 

Skynet kan ikke anerkende Telestyrelsens synspunkt om, at Skynets 
skulle mene, at eksporttrafik skal særbehandles, når den er fuldt 
profitabel i forhold til de gennemsnitlige omkostninger . en produceret 
kapacitetsenhed 

Skynet skal bemærke, at Telestyrelsens vurdering af, at 
omkostningsmæssig særbehandling (subsidiering) af eksporttrafik ikke er 
diskriminerende over for de grønlandske teleoperatører er forkert. 
Såfremt telestyrelsen fastholder det synspunkt, forbeholder Skynet sig, at 
lade spørgsmålet prøve ved domstolene. 

Problematikken om eksporttrafik behandles i afsnit 6.6.4. 

De fulde høringssvar fremgår af bilag 11 og 12 som er vedlagt til orientering. 

Nuuk Skynet deltog ikke i et egentligt mundtligt høringsmøde den 1. august 2012, men 
har i stedet fremsendt et skriftligt høringssvar den 13. august 2012 et såkaldt revideret 
svarbrev til Telestyrelsen, som selskabet ønsker, at skal træde i stedet for sit oprindelige 
høringssvar af 28. juli 2012. Brevet fremgår af bilag 13. 

5.1.9. Nuuk Skynets høringssvar af 13. august 2012 

Nuuk Skynet fremsendte den 13. august 2012 et revideret høringssvarbrev. Heri 
anmoder Nuuk Skynet om følgende: 

At Telestyrelsen svarer Skynet skriftligt på de kritikpunkter og 
opfordringer, som Skynet fremsætter i sit nu foreliggende brev af 13. 
august 2012, herunder særligt, hvorvidt Telestyrelsen måtte være enig/ 
uenig i den af Skynet fremførte kritik af Telestyrelsens 3. udkast til 
afgørelse af prisen på samtrafik. 

Telestyrelsen bemærker hertil, at Telestyrelsen har indarbejdet Nuuk Skynets 
bemærkninger i høringssvar af 28. juli 2012 i relevant omfang, jf. foregående afsnit. 

Endvidere skriver Nuuk Skynet i sit høringssvar på side 7, at  

Skynet skal anmode Telestyrelsen udfylde felterne med spørgsmålstegn i 
vedlagte regneark (bilag 2), således at det bliver klargjort, hvor på 
søkabelstrækningerne Skynet forbruger kapacitet. Regnearket er til støtte 
for Average Incremental Cost opgørelsen på ibrugtaget kapacitet på 
Greenland Connect søkablets enkeltstrækninger. 
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Telestyrelsen bemærker hertil, at den anser det som et partsindlæg i forhold til, at Nuuk 
Skynet finder, at samtrafikprisen skal udregnes på baggrund af et Average Incremental 
Cost-princip. Telestyrelsen henviser i den forbindelse til afgørelsens afsnit 6.2 om valg 
af model. 

5.1.10. Parternes bemærkninger til Telestyrelsens 4. udkast til 
afgørelse med frist den 31. august 2012. 

Telestyrelsen modtog Nuuk Skynets høringssvar til 4. udkast den 29. august 2012 og 
Tele Greenlands høringssvar den 31. august 2012. 

Af nye oplysninger i Tele Greenlands høringssvar fremgår det på side 1 at: 

Afgørelsen er baseret på en variant af Multi Year modellen, som 
Telestyrelsen selv har underkendt i sit første og andet udkast til 
afgørelse, idet Multi Year modellen ikke gavner det grønlandske 
telemarked. Telestyrelsen har ikke begrundet, hvorfor prisen nu skal 
baseres på en variant af Multi Year modellen bortset fra, at Telestyrelsen 
finder, at forbruget af søkablet er for lav, og at dette er et 
samfundsmæssigt spild. Dette beror på en misforståelse. Søkablet er 
dimensioneret til at kunne håndtere efterspørgslen i kablets levetid. Det 
er derfor naturligt, at efterspørgslen i kablets første leveår er lave. TELE 
bemærker, at det netop indgår som en del af Single Year modellen, at 
modellen – og dermed prisen – skal reguleres årligt med henblik på at 
tilpasse modellen til den aktuelle efterspørgsel. Dette fremgår ligeledes af 
Teleforordningens omkostningsberegning for forsyningspligtsunderskud, 
idet der er forudset en årlig tilpasning til de reelle forhold. 
Teleforordningen angiver, at en tilsvarende 
omkostningsberegningsmetode også skal benyttes for samtrafik. 

Problematikken om valg af model behandles i afsnit 6.4. 

Videre skriver Tele Greenland på side 2 i sit høringssvar, at: 

Afgørelsen inddrager ikke udviklingen i omsætningen og indtjeningen i 
det liberaliserede marked. Det er åbenlyst, at antallet af kunder vil stige, 
men at omsætningen i relation til kroner vil falde i detailmarkedet. Det er 
endvidere åbenlyst, at indtjeningen i detailmarkedet vil falde, hvilket vil 
have betydning for tilbagebetalingen af investeringerne i nettet og ikke 
mindst for nødvendige ny-investeringer. 

Telestyrelsen bemærker hertil, at Telestyrelsen ikke finder det relevant at inddrage 
detailmarkederne i fastsættelse af prisen på samtrafik på en gros markedet for 
samtrafikproduktet Global IP-Transit. 

Videre skriver Tele Greenland på side 2 i sit høringssvar, at: 

Afgørelsen medtager ikke samtlige omkostninger til etablering af den 
nødvendige infrastruktur. Navnlig overser modellen følgende 
omkostninger: 

- Omkostninger til forbedring af søkablets driftsikkerhed i form af 
underboring ved landingen i Nuuk skal indgå i modellen. Omkostningen 
estimeres pt. at blive mindst DKK 47 mio. som skal afskrives over kablets 
restlevetid. 
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- Omkostninger til ibrugtagning af yderligere kapacitet på søkablet skal 
indgå i modellen. Omkostningen til at ibrugtage én 10Gigabit 
bølgelængde i søkablet udgør ca. DKK 2,25 mio. Søkablet kan med 
nuværende teknologi bære 256 gange 10Gigabit eller 160 gange 
40Gigabit bølgelængder. Ibrugtagning af den fulde kapacitet vil således 
medføre en omkostning på ca. DKK 576 mio. Baseret på Telestyrelsens 
forbrugsantagelser vil det være nødvendigt at ibrugtage yderligere 83 
bølgelængder i kablets økonomiske levetid på 20 år, svarende til DKK 
187 mio. 

Problematikken om omkostninger til underboring ved landingen og omkostninger til at 
ibrugtage bølgelængder behandles i afsnit 6.6.10. 

Videre skriver Tele Greenland på side 3 i sit høringssvar, at: 

Afgørelsen medfører betydelige kommercielle ændringer for TELE, som 
allerede i år ét vil betyde økonomiske tab for TELE.  

Problematikken om risiko for koncessionshaver behandles i afsnit 6.7 

Videre skriver Tele Greenland på side 3 i sit høringssvar, at: 

Endvidere skal TELE henstille til, at der i modellen indarbejdes en garanti 
for, at TELE holdes skadesløs, såfremt Telestyrelsens antagelser de 
facto viser sig at være for optimistiske. Risikoen for ”market failure” skal 
således ikke pålægges TELE, men derimod markedet som helhed, 
alternativt Grønlands Selvstyre. 

Problematikken om omkostningerne dækkes behandles i afsnit 6.7 

Tele Greenland anfører videre, at Single Year modellen er et godt udgangspunkt. Tele 
Greenland accepterer i princippet Single Year modellen. 

Tele Greenlands fulde høringssvar fremgår af bilag 15. 

5.1.11. Mundtligt høringsmøde med Tele Greenland 
4. september 2012 

Af Tele Greenlands ovenævnte høringssvar til Telestyrelsens 4. udkast fremgik det, at 
Tele Greenland ønskede et mundtligt høringsmøde med Telestyrelsen. Mødet blev 
afholdt den 4. september 2012 kl. 13.00 i Telestyrelsens lokaler. 

Af mødet fremgik det bl.a. at: 

• Tele Greenland udtrykte bekymring for Telestyrelsens beregning af WACC og 
optimistiske brug af trafiktal hvilket medfører at Tele Greenland muligvis kan 
komme ud i en risiko hvis Telestyrelsens forudsætninger ikke holder 

Telestyrelsen behandler problematikken om anvendte input i modellen under afsnit 6.6 

• Tele Greenland fremhævede at forståelse af begrebet ”ægte omkostninger” i 
teleforordningen betyder historisk afholdte omkostninger. 

Telestyrelsen behandler problematikken om ægte omkostninger i afsnit 6.3. 
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Der er ikke afholdt mundtligt høringsmøde med Nuuk Skynet. Se umiddelbart nedenfor. 

Nuuk Skynet fremsendte ikke et egentligt høringssvar til Telestyrelsen, men en kopi af 
en stævning af Tele Greenland bilagt en erstatningsopgørelse for perioden 1. juli 2010 - 
31.december 2012 med bilag. 

Det fremgår af stævningen, at denne er at betragte som et høringssvar fra Nuuk Skynet 
til Telestyrelsen. 

Nuuk Skynets stævning af Tele Greenland er vedlagt som bilag 14a og 14b. 

5.1.12. Nuuk Skynets stævning af Tele Greenland 

Det fremgår af advokatens brev af 29. august 2012 til Telestyrelsen, at Nuuk Skynets 
stævning af Tele Greenland skal betragtes som et høringssvar i samtrafiksagen. Nuuk 
Skynet er derfor stadig part i samtrafiksagen og afventer derfor Telestyrelsens afgørelse 
på lige fod med Tele Greenland. 

Senest har Nuuk Skynets advokat ved brev den 5. september 2012 bekræftet, at 
Telestyrelsen træffer afgørelse i sagen. Samtidig har advokaten som repræsentant for 
Nuuk Skynet ikke modsat sig, at Telestyrelsen har afholdt et mundtligt høringsmøde 
med Tele Greenland den 4. september 2012. Nuuk Skynet har ikke ønsket et 
selvstændigt høringsmøde med Telestyrelsen. 

Nuuk Skynets har nedlagt to påstande i retssagen: 

1. Sagsøgte tilpligtes at betale kr. 19.667.000 til sagsøger forrentet fra sangens 
anlæg med sædvanlig procesrente i henhold til Grønlands rentelov § 5 fra 
sagens anlæg jf. Grønlands rentelov § 3, stk. 4. 

2. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være forpligtet til at indgå aftale med 
sagsøger om samtrafik vedrørende Global IP-Transit baseret på 50 Mbit/s 
commited bandwidth med tekniske specifikationer beskrevet i bilag 1 på ikke 
diskriminerende pris vilkår, jf. teleforordningen § 6, stk. 2 til en pris baseret på 
long run average incremental costing (langsigtede gennemsnitlige 
differensomkostninger). 

Da Nuuk Skynets stævning af Tele Greenland er at betragte som et høringssvar, vil 
Telestyrelsen fremhæve følgende anbringender som Nuuk Skynet gør gældende på 
side 21 for sin påstand 2. 

Aftalen skal indgås på ikke-diskriminerende prisvilkår, jf. 
teleforordningens § 6, stk. 2. 

Dette medfører at sagsøger skal tilbydes prisvilkår, som ikke er 
diskriminerende i forhold til de priser sagsøgte tilbyder andre, som køber 
rene transitydelser af sagsøgte (dvs hvor Grønland hverken er 
oprindelsessted eller destination for trafikken). Der henvises til 
bemærkningerne af 10. maj 2006 til forordningsforslaget. 

Problematikken om ikke-diskrimination behandles i afsnit 3.1 og behandlingen af 
eksporttrafik behandles i afsnit 6.6.4 

Prisen skal beregnes med afsæt i et omkostningsgrundlag, der er 
forholdsmæssigt og relaterer sig til de ægte anlægs- og 
driftsomkostninger, som sagsøger bekoster i den økonomiske levetid af 
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de anlægsaktiver, som indgår i de enkelte produktionsinkrementer, der 
indgår i den leverede samtrafikydelse. 

Omkostningsberegningen skal baseres på long run average incremental 
costing (på dansk: langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger). 

Problematikken vedrørende valg af model behandles i afsnit 6.4. 

Telestyrelsen er ikke umiddelbart berørt af Nuuk Skynets sagsanlæg mod Tele 
Greenland. 

Telestyrelsen træffer derfor afgørelse mellem parterne i samtrafiksagen, på det 
foreliggende grundlag. 

5.2. Teknisk sagsfremstilling, herunder modeller til 
beregning af prisen på samtrafik 

Telestyrelsen har i samarbejde med konsulentfirmaet Analysys Mason udarbejdet to 
modeller til beregning af prisen på samtrafik vedrørende Global IP-Transit på Committed 
Bandwidth vilkår. 

• Single Year Modellen benytter en tilted annuity. Single Year tilgangen er enkel 
og særlig velegnet, når brugen af aktivet er nogenlunde uniformt over tid. 
Modellen antager at cost recovery er lig med omkostninger til aktivet det 
pågældende år. Kapitalomkostninger er fordelt med en tilted annuity beregning. 
Der foretages annuitetsberegninger for hver aktivklasse, idet aktivernes levetid 
varierer. 

• Multi Year modellen bruger economic depreciation. Denne model har et mere 
kompliceret beregningsgrundlag, men har den fordel, at det er muligt at udskyde 
cost recovery indtil aktivet får en større udnyttelse. Denne tilgang er passende, 
når aktivets udnyttelse ændres over aktivets levetid. 

Modellerne samt et forklarende notat udarbejdet af Analysys Mason er vedlagt som 
bilag 3 og 4. 

5.2.1. Single Year modellen 

I Single Year modellen antages at cost recovery til levering af samtrafikproduktet er lig 
med omkostninger det pågældende år. 
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Figur 1 Oversigt over Single Year modellering af omkostninger 

 

Kapitalomkostningerne beregnes som en skæv annuitetsberegning af den investerede 
kapital. En annuitetsberegning giver en årlig omkostning, der i det givne år skal dækkes 
for at de samlede omkostninger til aktivet bliver dækket over aktivets levetid. Da der 
indgår forskellige aktiver i leveringen af samtrafikproduktet tages der højde for disse 
aktivers forskellige afskrivning perioder ved at der beregnes en annuitet for hvert aktiv. 

En skæv annuitet er forskellig fra en almindelig annuitetsberegning ved, at det 
medtages, at aktivernes pris ændres over tid. Aktiver med nedadgående priser vil lede 
til et nedadgående pres på omkostningerne. De kræver derfor højere cost recovery 
tidligt i aktivets levetid. Den relevante formel til beregning af en skæv annuitet er som 
følgende: 
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Se mere om omkostningsprincipper i afsnit 6.5. 

Fordelingen af omkostninger sker ud fra Average Incremental Costing princippet (AIC), 
hvor omkostningerne fra hver del af samtrafikydelsen fordeles på de tjenester, der 
benytter den del (increment) af infrastrukturen. 

5.2.2. Multi Year modellen 

Multi Year modellen er en mere kompleks tilgang til fordelingen af omkostninger. 
Tilgangen kan beskrives i to dele. 
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Figur 2 Oversigt over Multi Year modellering af omkostninger (del 1) 

 

Vi starter med at modelleringen af omkostningerne til samtrafikproduktet med en 
prognose over trafikken. Denne prognose er baseret på Tele Greenlands forudsigelser 
om trafikvækst. Tele Greenlands trafikforudsigelser er holdt op mod benchmarks for 
vækst i internet trafik. Ud fra prognosen fordeles trafikken på de forskellige trafiktyper i 
netværket. Vi antager, at der altid afsættes marginalt højere kapacitet end den 
forventede trafik, hvilket tager højde for peaks ved normal drift. 

Figur 3 Søkabel trafik og fordelings prognose 

 

Kilde: Analysys Mason 

Med den nuværende balance i trafikken viser prognosen at den største vækst i 
provisionering at være mellem Nuuk og Reykjavik. 
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Prognosen giver mulighed for at tage højde for fremtidige omkostninger til 
kapacitetsudvidelser (fx i brugtagning af nye bølgelængder). Udover behovet for 
opgraderinger tager modellen ligeledes højde for behovet for replacement assets ved 
enden af deres levetid. Aktivernes levetid er den samme for begge modeller. Modellen 
tager højde for den nominelle omkostning til udskiftning af aktiver og opgraderinger 
ændres over tid. 

Tabel 1 Oversigt over pris trends for aktiver 

Aktiv type Aktiv pris trend (nominelt) 
MEA landing equipment -8 % 
MEA landing building 2 % 
MEA submarine cable 2 % 
MEA connection to Tele Greenland -8 % 
MEA upgrade cost -8 % 
MEA operating cost price trend 2 % 
 

Modellen inddrager alle opgraderinger og erstatningomkostninger for søkablets aktiver 
på alle lokationer. Dette gør det muligt at beregne de totale kapitalomkostninger for 
søkablet over de næste 25 år. 

I forhold til driftsomkostningerne antages det, at vedligeholdelses behovet er det samme 
og at omkostningerne er flade i reelle tal (omkostningerne stiger med inflationen 
nominelt.) For backhaul og eksport trafik antages det, at volumen i trafikken stiger i 
samme takt som den generelle trafik prognose, men at enhedsomkostningerne falder. 

Driftsomkostningerne forecastes for alle aktiv typer på alle lokationer over kablets 25 
årige levetid. 

Endelig beregnes en nutidsværdi af kapital- og driftsomkostninger for hver aktiv type og 
lokation. Dette beregningsgrundland overføret til Multi Year modellens 2. del. 
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Figur 4 Oversigt over Multi Year modellering af omkostninger (del 2) 

 

For at beregne, hvor meget af omkostningerne, der skal tillægges grønlandsk 
internettrafik tages provisioneringen af trafiktyperne ind i modellen igen. Vi bruger 
provisioneringen til at se i hvilken grad forskellige aktiver og lokationerne understøtter 
de forskellige trafiktyper. Dette er det samme, der sker i Single Year modellen, men med 
Multi Year modellen foretages denne beregning for alle årene i søkablets levetid. 

Når vi har etableret en fordeling af de forskellige provisioneringer på aktiv type og 
lokation beregnes nutidsværdien af hvert individuelt provisionering, hvilket inkluderer 
kapitalomkostningsraten og den relevante MEA trend. Dette giver cost recovery i 
modellen. 

Derefter beregnes 1. års enhedsomkostning af 1 mbit/s af kapacitet provisioneret for 
hvert aktiv/lokation samt omkostnings type, ved at dele summen af present value af 
omkostninger med summen af present value af indtægter. 

Herefter laves en prognose over, hvorledes hver enhedsomkostning udvikler sig over 
tid, ved at gange med den relevante MEA trend. 

De samlede omkostninger til det grønlandske internetsystem dækkes hvert år, ved at 
gange den enhedsomkostningen for hvert aktiv/lokation og omkostnings type med den 
nominelle prognose af internet provisioneringen. Derefter summeres resultaterne, og 
disse fordeles mellem Tele Greenland og Nuuk Skynet. Det antages at Nuuk Skynets 
andel af trafikken er konstant over tid. 

Multi Year modellen benytter ligesom Single Year modellen AIC til fordelingen af 
omkostninger. Til forskel fra Single Year modellen fordeler Multi Year modellen 
yderligere omkostninger over infrastrukturens levetid, hvilket gør fordelingen af 
omkostninger til en Long Run Average Incremental Costing tilgang (LRAIC). 
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5.2.3. Input til modellerne 

I begge modeller er der en række nøgleinput, der er med til at fastsætte prisen for 
samtrafikken i modellen. Disse nøgleinput er: 

• Weighted Average Cost of Capital, 
• Aktivernes levetid, 
• Behandlingen af Tele Greenlands hovedkvartersomkostninger, 
• Behandlingen af transittrafik mellem Island og Canada, 
• Forventninger til aktivernes udnyttelse over tid, 
• Fordeling af omkostningerne mellem brugerne af aktivet, og 
• Et rimeligt overskud til Tele Greenland. 

Disse inputs behandles nærmere i afsnit 6.6. 

6. Begrundelse og konklusion 

6.1. Samtrafikproduktet 

Samtrafikproduktet Global IP-Transit i Nuuk indeholder dele, fra Tele Greenlands 
koncessionerede område og dele fra konkurrencemarkeder, hvor Tele Greenland har 
købt service og ydelser, der indgår i det samlede samtrafikprodukt. 

Telestyrelsen har ved afgørelse af 29. oktober 2010 behandlet samtrafikproduktet og i 
den forbindelse fundet, at Nuuk Skynets anmodning om samtrafik på produktet Global 
IP-Transit er rimelig og skal imødekommes af Tele Greenland. 

Umiddelbart er delene, der er købt på konkurrencemarkeder ikke selvstændigt omfattet 
af Telestyrelsens kompetence til at fastsætte priser og vilkår for samtrafik. Endvidere er 
teleydelser i udlandet ikke omfattet af Telestyrelsens jurisdiktion. 

Telestyrelsen finder dog, at delene fra de konkurrenceudsatte markeder, desuagtet 
hører under Telestyrelsens kompetence til at fastsætte priser og vilkår for 
samtrafikproduktet Global IP-Transit i Nuuk, idet Telestyrelsen har kompetence til at 
fastsætte prisen på samtrafikprodukter i Grønland, jf. teleforordningens § 6, stk. 3, og 
delene udenfor det koncessionerede område er en nødvendig og adækvat del af 
samtrafikproduktet Global IP-Transit i Nuuk, og dermed en del af Nuuk Skynets 
anmodning om samtrafik. 

Telestyrelsen vurderer videre, at samtrafikproduktet er omfattet af Selstyrets eneret til 
udbud af teletjenester i, til og fra Grønland, jf. teleforordningens § 1. Global IP-Transit i 
Nuuk er en teletjeneste til og fra Grønland og er således omfattet af Selvstyrets eneret. 

På den baggrund finder Telestyrelsen, at den har kompetence til at fastsætte prisen på 
samtrafik vedrørende Global IP-Transit på Committed Bandwidth vilkår i Nuuk, herunder 
de dele, der af Tele Greenland er indkøbt på konkurrencemarkeder i udlandet. 

6.1.1. Nuuk Skynets ønske om priser på enkelt dele af produktet Global IP-
Transit 

Nuuk Skynet har opfordret Telestyrelsen til at træffe afgørelse om prisen på samtrafik 
på de enkelte dele af samtrafikproduktet Global IP-Transit. 
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Figur 5 Kort over Greenland Connect 

 

Kilde: Tele Greenland 

Søkablet går fra Landejyar på Island til Punkt X ud for Qaqortoq, hvor der er en gren ind 
til Qaqortoq, videre til Nuuk og derfra til Milton i Canada. 

Tele Greenland har anmodet Telestyrelsen om an fastsættelse af prisen på Global IP-
Transit i Nuuk. Dette produkt involverer samtlige strækninger af søkablet Greenland 
Connect. Hvis Nuuk Skynet ønsker en samtrafikaftale med Tele Greenland på fx. Nuuk 
til Landejyar kan selskabet anmode Tele Greenland om en sådan aftale. Kan parterne 
ikke blive enige om prisen eller finder Tele Greenland ikke, at samtrafikanmodningen er 
rimelig, og dermed skal imødekommes af selskabet, kan én af parterne anmode 
Telestyrelsen om at træffe afgørelse herom. 

Telestyrelsen har i nærværende sag ikke kompetence til at træffe afgørelse om priser 
på samtrafikprodukter, der ikke først har været søgt forhandlet mellem parterne, og som 
én af parterne har anmodet om, at Telestyrelsen træffer afgørelse om. 

6.2. Prisen på samtrafik 

Nuuk Skynet har ved brev af 11. februar 2011 udtrykt et ønske om Telestyrelsens 
stillingtagen til, hvorvidt prisen skal offentliggøres med opgørelse af prisen for hvert 
produktionsinkrement (del). 

Telestyrelsen har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at offentliggøre priserne for 
de enkelte dele af samtrafikproduktet Global IP-Transit. Telestyrelsen har ved 
vurderingen lagt særligt vægt på hensynet til prisdannelsen på de konkurrenceudsatte 
markeder. 
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Telestyrelsen finder, at det vil være uhensigtsmæssigt, hvis Telestyrelsen offentliggjorde 
detaljer om priserne som Tele Greenland har forhandlet med eksterne parter. Dette vil 
kunne have konkurrenceskadelige følger, ligesom Tele Greenlands forhandlingsposition 
kunne forringes som følge af forhandlingspartnerens forringede incitament til at give 
Tele Greenland rabatter, hvis disse efterfølgende bliver kendt for modpartens øvrige 
kunder. 

Nuuk Skynet har videre udtrykt et ønske om, at prisen på samtrafik bliver fastsat pr. 
mbit/s, og derefter ganget med den indkøbte mbit/s kapacitet. 

Telestyrelsen bemærker, at Tele Greenland har anmodet om, at Telestyrelsen 
fastsætter prisen på 50 mbit/s Global IP-Transit. Telestyrelsen har derfor ikke 
kompetence til at fastsætte prisen for andre samtrafikprodukter i nærværende afgørelse. 

Telestyrelsen bemærker videre, at hvis parterne ønsker prisen for en anden kapacitet 
end 50 mbit/s beregnet, kan modellerne, anvendt til at beregne prisen på 
samtrafikproduktet Global IP-Transit, nemt tilpasses, så parterne kan beregne prisen for 
en anden kapacitet. 

Telestyrelsen fastsætter således en samlet pris for samtrafik vedrørende 50 mbit/s 
Global IP-Transit på Committed Bandwidth vilkår i Nuuk. 

Ønsker Nuuk Skynet priser på andre samtrafikprodukter kan selskabet indlede 
forhandlinger med Tele Greenland. Kan parterne ikke nå til enighed om prisen, kan 
Telestyrelsen fastsætte prisen på anmodning fra en af parterne i medfør af 
teleforordningens regler herom. 

6.3. Omkostningsægte takster for samtrafik 

Det fremgår af de specielle bemærkninger til § 6, stk. 2, at:  

Taksterne for disse samtrafikydelser bør i udgangspunktet være 
omkostningsægte efter samme beregningsprincipper som nævnt i 
afsnittet om forsyningspligtunderskud, med tillæg af et rimeligt overskud, 
der fastsættes som en procentsats af den beregnede omkostning. 
Procentsatsen fastsættes ved tekstanmærkning på Landstingsfinanslov. 

Nedenfor følger en diskussion af, hvad der anses for ægte omkostninger i en samtrafik 
situation. 

Da der er tale om en samtrafiksituation, vil der være et forhold mellem to eller flere 
konkurrerende virksomheder. Konkurrence er et middel til at opnå samfundsmæssig 
effektivitet ved produktion af varer og tjenesteydelser. Telestyrelsen vurderer derfor, at 
omkostninger pga. ineffektivitet ikke kan medregnes som værende ægte omkostninger. 
Telestyrelsen er af den opfattelse, at ægte omkostninger er de omkostninger, der reelt 
pågår til at producere teleproduktet eller teleydelsen og som på ægte vis dvs. på en 
adækvat måde følger produktet eller ydelsen. Ægte omkostninger er derfor ikke 
nødvendigvis det samme som alle omkostninger eller faktiske historiske omkostninger. 
Derfor må især de omkostninger, der er fremkommet på grund af ineffektivitet fraregnes, 
når de ægte omkostninger beregnes. Hvis der fx benyttes dobbelt så mange 
omkostninger som nødvendigt til at producere en vare på et marked med fuld 
konkurrence er det indlysende at prisen ikke kan sættes tilsvarende op. 

Såfremt værdikæden der er forbundet med produktion af en teleydelse vertikalt kan 
deles op i to led, hvor det ene (typisk netværks elementet / infrastruktur delen) er i en 
monopol eller monopol lignende situation, så kan omkostninger, der er pådraget pga. 
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ineffektivitet heller ikke medtages som værende ægte, da der ellers ikke ville være 
noget incitament for koncessionshaver til at drive monopol / netværksdelen effektivt. 
Såfremt omkostninger, der er pådraget på grund af ineffektivitet og som på ikke på ægte 
vis tilkommer til produktionen af infrastrukturprodukter medregnes i samtrafikprisen, så 
vil det bevirke en højere slutbruger pris og et lavere volumen i markedet, hvilket igen vil 
føre til flere omkostninger pr. enhed og vil således have en dobbelt skadelig effekt på 
markedet og den værdiskabelse, der er mulig for samfundet. 

I følge EU-Tidende nr. L 073 af 13/03/1998 fremgår bl.a.: 

I henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 97/33/EF skal samtrafiktakster for 
organisationer, der af de nationale tilsynsmyndigheder er meddelt som 
havende en stærk markedsposition, følge principperne om 
gennemsigtighed og omkostningsægthed, og bevisbyrden for, at 
taksterne er omkostningsægte, påhviler den organisation, der udbyder 
samtrafik via sine faciliteter. 

Kommissionen mener, at den bedste metode til fastlæggelse af 
samtrafiktakster er anvendelse af de forventede langsigtede 
gennemsnitlige differensomkostninger, da denne metode stemmer bedst 
overens med et konkurrencepræget marked; metoden udelukker ikke 
anvendelsen af begrundede »tillæg« som en måde til at genvinde en 
effektiv operatørs forventede fællesomkostninger under 
konkurrenceprægede forhold 

Forventede langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger eller LRAIC 
prisregulering har således til formål at sikre omkostningsægte takster for leveringen af 
infrastrukturprodukter og at samtrafikprodukter hos operatører med stærk 
markedsposition skal prissættes ud fra, hvad det ville koste at producere disse 
samtrafikprodukter i et moderne telenetværk, som ikke bærer byrden af historiske 
fejlinvesteringer og utidssvarende teknologier. 

Hovedforskellen imellem LRAIC og den traditionelle metode med faktiske historiske 
omkostninger er, at historiske omkostninger er en bagudrettet metode, der kortlægger, 
hvad der er sket i fortiden og derefter fordeles omkostningerne efter fordelingsnøgler. 
Prisen bliver derefter fastsat efter, hvordan hvordan priserne / faktiske omkostninger til 
anskaffelse af udstyr historisk har været, samt det faktiske forbrug af aktivet. LRAIC 
metoden er derimod en fremadrettet metode, der tager hensyn til hvordan forbruget af 
de enkelte inkrementer / aktiver vil forventes at være i fremtiden. Metoden antager 
yderligere, at der er tale om en effektiv operatør og tager også hensyn til prisudviklingen 
fremover, ved genanskaffelse af aktivet (MEA princippet). Prisen fastsættes derefter ud 
fra de samlede omkostninger og det forventete samlede kapacitetsforbrug som en 
langsigtet fremadrettet gennemsnintsbetragtning. 

Det, at der skal være tale om en fremadrettet betragtning er tillige i overensstemmelse 
med de generelle bemærkninger i teleforordningen vedr. forsyningspligtunderskud, 
hvoraf det fremgår, at selskabet fremadrettet for kommende budgetår kan ansøge 
Naalakkersuisut om at få dette forsyningspligt underskud refunderet. 

6.4. Valg af model 

6.4.1. Multi Year 

Multi Year modellen dækker omkostningerne til levering af samtrafikproduktet over 
efterspørgslen på aktivet, og antager, at en efterspørgselsenhed betaler det samme for 
aktivet over tid, men med en pristrend, der tager højde for den underliggende pristrend 
på aktiverne, der anvendes til at levere samtrafikproduktet. 
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Tele Greenland gør i sit høringssvar af 12. juli 2011 opmærksom på, at Multi Year 
modellen forudsætter en stadigt stigende omsætning på IP-Transit med en stigende 
volumen i trafikken. 

Tele Greenland påpeger, at andelen af omkostninger til IP-Transit, enten totalt eller pr. 
slutbruger vil stige over tid. Dette skyldes, at efterspørgslen forudses at vokse kraftigt 
over tid, og stige kraftigere end faldet i omkostningstrends for aktiverne. 

En anden måde at udtrykke denne bekymring på, er, at hvis enhedsomkostningen kun 
er svagt faldende over tid, hvilket er tilfældet i Multi Year modellen, vil dette undertrykke 
efterspørgslen i de senere år af aktivets levetid. 

En beregning viser, at Multi Year modellens lave trafik vækstscenarie (11 % p.a.) vil 
resultere i en stigning i omkostningerne til IP-Transit på ca. 400 % over aktivets levetid. 
Det betyder, at hvis der i dag bruges 200 kr. pr. måned på IP-Transit pr. slutbruger, så 
vil der i slutningen af søkablets levetid skulle afsættes 800 kr. pr. måned pr. slutbruger. 

På den anden side er Telestyrelsens vurdering, at omkostningerne til aktiver med 
voksende efterspørgsel bedst modelleres ud fra en Multi Year Model. Forventningerne 
til efterspørgslen på trafik i søkablet Greenland Connect er stærkt voksende over 
kablets levetid. 

Multi Year modellen fordeler omkostningerne til søkablet over tid ud fra forventninger til 
kablets udnyttelse over aktivets levetid. Resultatet er, at prisen pr. mbit/s er nogenlunde 
konstant over kablets levetid. Det betyder, at hvis fremtidige internetbrugere anvender 
nettet mere end de nutidige, så er det de fremtidige internetbrugere, der skal bære 
størstedelen af omkostningerne til aktivet, hvilket samtidig betyder, at samtrafikprisen for 
en konstant markedsandel på kablet over tid er stigende med den samlede udnyttelse af 
kablet, jf. Figur 6. 
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Figur 6 – Omkostninger over tid ved Multi Year model 

 

 

Kilde: Analysys Mason 

Samlet set finder Telestyrelsen, at det er uhensigtsmæssigt, at Multi Year modellen, 
særligt i de scenarier, hvor der forudsættes en stor vækst i trafikken, udskyder en meget 
stor del af cost recovery til de senere år i kablets levetid, idet dette leder til forholdsvis 
store omkostninger til IP-Transit i fremtiden. Dette kan få uheldige konsekvenser for 
udviklingen af telebranchen i Grønland, idet produkter og services kan vise sig 
uøkonomiske at markedsføre under øgede omkostninger til IP-Transit. 

Multi Year modellen kan tilpasses, så denne effekt bliver mindre, men dette forudsætter 
et endnu lavere trafikskøn end 11 % p.a. Med en flad trafikprognose minder resultaterne 
fra Multi Year modellem om resultaterne af Single Year modellen. Telestyrelsens 
forventning til trafikvæksten er på 50 % p.a., hvorfor trafikscenarier med en vækst på 
mindre end 11 % findes urealistiske. 

Samlet finder Telestyrelsen Multi Year modellen uhensigtsmæssig, idet modellen 
forudsætter en urealistisk stor betalingsevne hos slutbrugerne i aktivets sene leveår. 

6.4.2. Single Year 

Single Year modellen giver en meget ringe udnyttelse af aktiverne i de første leveår af 
aktiverne. Dette skyldes, at modellen fordeler omkostningerne ud på den trafik, der er i 
kablet det pågældende år. Når udnyttelsesgraden af aktivet er i øjeblikket meget lav (se 
Figur 7) som følge heraf bliver prisen pr. mbit/s tilsvarende meget høj. 

Tele Greenland oplyser på selskabets hjemmeside om søkablet Greenland Connect: 

Kablet indeholder to fiberpar, som hver er specificeret til at kunne bære 
128*10 Gbps bølgelængder. 

Det gennemsnitlige kapacitets forbrug til grønlandsk internettrafik har i de første 7 
måneder af 2012 været 304 mbit/s. Det giver en kapacitetsudnyttelse på lidt mere end 
1/10.000. 
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Figur 7 Udnyttelse af Greenland Connect 

 

Kilde: Telestyrelsen 

Udnyttelsesgraden af søkablet Greenland Connect til grønlandsk internettrafik er i 2012 
på lidt mere end 1/10.000. Søkablet har en forventet levetid på 25 år, og har været i drift 
i godt 3 år. Det vil sige, at der i øjeblikket ligger et stort uudnyttet aktiv, en dark fiber, 
mellem Island, Grønland og Canada. Dette er et samfundsmæssigt spild af ressourcer. 

Omvendt vil samtrafikprisen falde markant, når udnyttelsen af kablet stiger, jf. Figur 8. 

Figur 8 Samtrafikpris i forhold til vækst i udnyttelse af kablet 

 

Note: Beregnet med udgangspunkt i trafik for 2011. 
Kilde: Telestyrelsen 
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Nuuk Skynet anfører, at Single Year modellen leder til en social in-efficent 
telekommunikationssektor i Grønland til skade for konkurrencen på markedet. 
Konsekvensen vil være til skade for grønlandske virksomheders konkurrenceevne over 
for udlandet og i sidste ende skade den grønlandske samfundsøkonomi. Nuuk Skynet 
anfører videre, at det ud fra et social efficiency synspunkt aldrig kan blive økonomisk 
relevant at vælge Single Year modellen og at denne model vil føre til overnormal profit 
hos Tele Greenland. 

Tele Greenland henstiller i sit høringssvar af 31. august 2012 til, at Telestyrelsen 
anvender en Single Year model, således som Telestyrelsen gjorde i sit høringsudkast 
fra oktober 2011. 

Telestyrelsen finder, at Single Year modellen leder til en ineffektiv udnyttelse af 
teleinfrastrukturen til og fra Grønland. Modellen giver høje omkostninger til IP-Transit på 
baggrund af den i øjeblikket ringe udnyttelse af aktivet. Telestyrelsen vurderer, at høje 
priser på IP-Transit virker hæmmende for udviklingen af det grønlandske telemarked, 
samt at der skal ske en udjævning af omkostningerne til aktivet mellem fremtidige og 
nuværende internetbrugere i Grønland. 

For at udnytte det potentiale som søkablet Greenland Connect giver Grønland, Tele 
Greenland og de øvrige aktører på telemarkedet, har Telestyrelsen udviklet, en Step 
Wise Single Year model, hvor omkostningerne beregnes ud fra en Single Year model, 
men hvor trafikken som omkostningerne fordeles på er fastsat som et forventet 
gennemsnit over en tidsperiode, et step. 

6.4.3. Fordele og ulemper ved Multi og Single Year modellerne 

Telestyrelsens første udkast til afgørelse af prisen på samtrafikproduktet beregnede 
prisen ud fra Single Year modellen. Det har vist sig, at den høje omkostning til Global 
IP-Transit som Single Year modellen pålægger aktørerne i starten, kan lede til en 
ineffektiv telebranche og hindre en udvikling af en effektiv grønlandsk telebranche. 
Single Year modellen kan have den effekt, at monopolsituationen opretholdes fordi 
omkostningerne for at komme ind på markedet er for høje, hvorfor slutbrugerne ikke vil 
opleve de fordele, der var forudsat ved liberaliseringen af markedet for trådløs 
bredbånds access. 

Telestyrelsen vil derfor i nærværende afgørelse fastsætte en pris, der er gældende for 
en tidsperiode, et step, på 3 år. Med en kendt pris på Global IP-Transit gældende de 
næste 3 år vil operatørerne kunne fokusere deres ressourcer på at konkurrere om 
kundernes gunst med de mest konkurrencedygtige produkter. 

Der fordele og ulemper ved både Multi og Single Year modellerne til fordeling af de 
omkostninger der er ved at producere Global IP-Transit. Den væsentligste ulempe ved 
Single Year modellen er, at den fordeler omkostningerne af aktivet tungt på de 
nuværende brugere af kapaciteten til fordel for de fremtidige brugere, der får en lavere 
pris. Årsagen er at omkostningerne fordeles efter den nuværende trafiksituation og ikke 
tager hensyn til en forventet fremtidig stigning i trafikken. Det er således forbrugerne i 
den første del af levetiden, der betaler en overpris for hver kapacitetsenhed til fordel for 
forbrugerne i den sidste del af levetiden, der betaler en underpris, eller at ejeren af 
aktivet får en unødvendig høj profit af investeringen i den sidste del af levetiden. Dette 
er hæmmende for udnyttelsen af aktivet, der i forvejen er meget ringe (se Figur 7). På 
den anden side er Single Year modellen mere enkel og overskuelig, særligt på 
omkostningssiden. 

Multi Year modellen fordeler omkostningerne på en sådan måde, at prisen pr. 
kapacitetsenhed er nogenlunde lige over hele aktivets levetid. Omkostningerne er 
således en funktion af den samlede trafik i hele aktivets levetid. Der er således tale om 
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en mere retfærdig omkostningsfordeling imellem de generationer, der skal benytte 
aktivet. Imidlertid er der tale om en stærkt progressiv trafikudvikling og derfor vil 
beregningen af samtrafikprisen være forbundet med stor usikkerhed. En for optimistisk 
prognose kan ende med at efterlade Tele Greenland med et aktiv, der er nedslidt, uden 
at Tele Greenland har fået alle omkostninger til investeringen dækket. Multi Year 
modellen påfører derfor Tele Greenland en større driftsmæssig risiko. Denne fare er dog 
kun reel, såfremt en væsentlig andel af det samlede grønlandske telemarked går over til 
andre teleoperatører end Tele Greenland. 

Det har vist sig vanskeligt for operatørerne at blive enige om en pris på 
samtrafikproduktet Global IP-Transit. Der er således gået næsten 3 år siden 
Naalakkersuisut gav Nuuk Skynet tilladelse til at udbyde trådløs bredbånds access 
uden, at det er lykkedes parterne at nå til enighed, og dermed Nuuk Skynet at levere 
ydelser til slutbrugerne. 

6.4.4. Valg af Step Wise Single Year modellen 

For, at tilgodese flest mulige fordele og reducere flest mulige ulemper ved begge 
modeller har Telestyrelsen valgt at introducere en tilpasset model, en Step Wise Single 
Year model. 

Efter denne model fastsættes en konstant pris for samtrafik for en periode, et step, 
beregnet som et gennemsnit af Single Year modellen over perioden. Sættes perioden til 
1 år, svarer Step Wise Single Year modellen til en Single Year model. 

Modsat kan perioden som prisen fastsættes for forlænges til hele aktivets levetid (25 år) 
og i dette tilfælde vil modellens resultater svare til Multi Year modellens resultater. 

Telestyrelsen har valgt at fastsætte periodens længde, modellens step, til at omfatte 
resten af 2012, samt årene 2013-2015, godt 3 år. Hermed er der skabt en længere 
fredsperiode med forudsigelige vilkår for nye aktører på de grønlandske telemarkeder, 
for så vidt angår prisen på samtrafik angår. Dette vil bevirke, at de ressourcer, som skal 
benyttes af aktørerne på markedet for at opnå de rettigheder, som forordningen om 
telekommunikation foreskriver reduceres og i stedet kan anvendes på højere effektivitet 
i de grønlandske telemarkeder. 

Samtidig er periodens længde et udtryk for et forsigtigt skøn over, hvorledes 
telemarkederne udvikler sig, og sikre dermed koncessionshaver mod unødig stor risiko. 

Yderligere er der mulighed for at justere prisen på samtrafikproduktet løbende i forhold 
til de faktiske transatlantiske indtægter, WACC, trafikudnyttelse m.v. for hver step-
periode. På den måde sikres, at omkostningerne til søkablet dækkes. 

Skulle det vise sig, at trafikudviklingen i step-perioden er svagere end antaget, kan 
perioden af Telestyrelsen forlænges indtil Tele Greenland har opnået en tilfredsstillende 
profit på salg af samtrafikproduktet Global IP-Transit. Dermed er den påståede risiko 
ved Multi Year modellen reduceret til et minimum. 

Samtidig kan step-perioden forkortes, såfremt trafikudviklingen eller eksporttrafikken 
viser sig mere gunstig end forudset ved fastsættelse af prisen for samtrafikproduktet 
Global IP-Transit. 

Step Wise Single year modellen afvejer forholdet mellem risiko og kommerciel adgang 
til markedet via adgang til samtrafikproduktet. Det er derfor i tråd med teleforordningens 
generelle bemærkninger om, at forsyningssikkerhed går forud for konkurrencen på 
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markedet. Idet modellen ikke pålægger koncessionshaver en unødig risiko er 
forsyningssikkerheden dermed ikke bragt i fare. 

Step Wise Single Year modellen er således baseret på en fremadrettet 
omkostningsægte betragtning med en efterfølgende justering i forhold til den faktiske 
markedsudvikling og som tager hensyn til Tele Greenlands driftsmæssige risiko 
samtidig med at udnyttelsen af aktivet tilgodeses. 

Det, at der skal være tale om en fremadrettet betragtning er tillige i overensstemmelse 
med bemærkningerne i teleforordningen vedr. forsyningspligtunderskud, hvoraf det 
fremgår, at:  

…kan selskabet fremadrettet for kommende budgetår ansøge 
Landsstyret om at få dette forsyningspligtunderskud refunderet. 

Ansøgningen skal begrundes med et passende dokumenteret budget for 
tjenesten, som baserer sig på de regnskabsprincipper, som Landsstyret 
har fastsat. Den endelige refusion vil blive baseret på de endelige 
regnskaber. 

Det fremgår således af bemærkningerne vedr. forsyningspligt, at allerede opstået 
forsyningspligtunderskud (faktiske omkostninger til forsyningspligt) kan refunderes 
såfremt der forinden omkostningen er afholdt fremsendes en ansøgning baseret på en 
fremadrettet betragtning. Når omkostningerne så er afholdt bliver der foretaget en 
justering baseret på de endelige regnskaber. 

Det der er afgørende for, hvornår justeringen foretages er, hvornår Tele Greenland har 
opnået et rimeligt overskud for samtrafikproduktet fra søkablet. 

6.5. Omkostningsprincipper 

Single Year modellen antager, at cost recovery er lig med omkostninger til aktivet det 
pågældende år. Kapitalomkostninger er fordelt med en tilted annuity beregning. Da 
hvert aktiv har forskellige levetider laves beregningen for hvert aktiv. 

Annuitetsberegning: 
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Hvor: 

AnnuityCharge = De årlige kapitalomkostninger fra aktivet 
WACC = Weighted Average Cost of Capital 
MEAPriceAdjustment = Modern Equivalent Asset (Moderne Tilsvarende Aktiv) 
Lifetime = Aktivets Levetid 
GrossReplacementCost = Aktivets genanskaffelsespris 

Telestyrelsen vurderer, at anvendelse af Modern Equivalent Asset (MEA) princippet er 
med til at sikre, at Tele Greenland fører en investeringspolitik, der er i 
overensstemmelse med kravet til en effektiv teleoperatør. MEA princippet anvender 
endvidere fuldt fordelte omkostninger. 
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Tele Greenland anfører at byg versus køb overvejelserne, der ligger til grund for MEA 
princippet ikke er relevante i en grønlandsk kontekst, idet Tele Greenland har 
koncession på trafik ind og ud af Grønland, og samtidig er der ikke i teleforordningen 
mulighed for at deregulere dette marked. Det anføres videre, at selvom det var muligt 
for en anden operatør, at investere i et tilsvarende søkabel, ville sandsynligheden være 
minimal for, at denne investering ville være kommercielt attraktiv. 

Tele Greenland har endvidere anført, at der ved MEA princippet i forhold til fuldt fordelte 
historiske omkostninger er en større risiko for, at Tele Greenland ikke får dækket sine 
omkostninger ved investeringerne. 

Tele Greenland anfører videre, at princippet om fuldt fordelte historiske omkostninger 
skal anvendes til beregning af forsyningspligtsunderskuddet og samtrafikpriser i medfør 
af teleforordningen, og MEA princippet er derfor ikke er et lovligt omkostningsprincip. 

Telestyrelsen skal bemærke, at det i overensstemmelse med teleforordningens 
bemærkninger er princippet om fuldt fordelte omkostninger, og ikke fuldt fordelte 
historiske omkostninger, der anvendes til beregning af eventuelle underskud ved en 
pålagt forsyningspligt.  

Telestyrelsen vurderer således, at det ved beregningen af samtrafikprisen på Global IP-
Transit er mest hensigtsmæssigt, at anvende MEA princippet, idet dette princip sikrer, at 
omkostninger fra ineffektive investeringer i Tele Greenlands infrastruktur ikke sendes 
videre til de øvrige teleoperatører på markedet. Det bemærkes endvidere, at MEA 
princippet som nævnt, anvender fuldt fordelte omkostninger. 

Det er som følge heraf korrekt, at under forudsætning af, at Tele Greenlands 
investeringer er ineffektive, så vil MEA princippet udgøre en større risiko for Tele 
Greenland end fuldt fordelte historiske omkostninger. Er Tele Greenlands investeringer 
derimod effektive vil valget af et givent omkostningsprincip miste sin betydning. Det 
bemærkes i denne sammenhæng, at ved vurderingen af søkabelinvesteringen, er 
forskellen mellem MEA princippet og fuldt fordelte historiske omkostninger minimal, idet 
søkablet er et nyt aktiv. 

Telestyrelsen bemærker, at selvom lovgivningen muliggjorde en investering i et 
tilsvarende søkabel, så ville det næppe være kommercielt attraktivt for en konkurrent, at 
foretage investeringen. Telestyrelsen bemærker videre, at anvendelse af MEA 
princippet ikke begrundes med et ønske om at konkurrenter til Tele Greenland skal 
investere i et tilsvarende søkabel, men at MEA princippet giver Tele Greenland 
incitament til at foretage effektive investeringer. 

Nuuk Skynet anfører i selskabets høringssvar til 3. udkast til afgørelse om prisen på 
samtrafik, at kun en Average Incremental Cost beregning kan sikre, at Nuuk Skynet ikke 
prisdiskrimineres i forhold til koncessionshaver. 

Telestyrelsen henviser til, at samtrafikprisen er gældende for alle operatørerne, 
herunder også koncessionshaver, jf. teleforordningens § 6, stk. 2. Det bemærkes 
derudover, at både Single Year, Multi Year og Step Wise Single Year modellerne 
benytter AIC-princippet. 

Valget af en Step Wise Single Year model, hvor MEA princippet anvendes til 
fastsættelse af omkostningerne ved aktivet er ikke prisdiskriminerende overfor de nye 
operatører, idet de de jure er gældende for både koncessionshaver og de nye 
operatører. 
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6.6. Input til modellen 

6.6.1. Weighted Average Cost of Capital 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) benyttes i modellen til at forrente den 
investerede kapital. WACC er et vægtet gennemsnit af et selskabs kapitalomkostninger. 
Alle kapitalkilder som fx. egenkapital og lån inddrages i en beregning af et selskabs 
WACC. Der benyttes en før skat WACC til forrentning af den investerede kapital i Tele 
Greenland. 

Beregning af WACC 
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Hvor: 
Eq = Equity (Egenkapital) 
D = Debt (Fremmedkapital) 
r0 = Den risikofrie rente 
r1 = Markeds rente 
Eqprem = Markedsrisikopræmie 
Tc = Skattesatsen 
β = Beta-værdi 

Det fleste parametre til beregning af Tele Greenlands WACC kan findes i selskabets 
årsrapport eller er på anden måde offentligt tilgængelige. 

Egenkapital og Fremmedkapital i Tele Greenland 

Til fastsættelse af Tele Greenlands Egenkapital og Fremmedkapital anvendes den 
bogførte værdi. Det følger af Independent Regulators Groups (IRG) ”Principles of 
Implementation and Best Practice for WACC calculations” at, 

In the view of IRG, the level of gearing should be determined using a 
method consistent with the relevant cost base… 

Egen- og Fremmedkapitalen er bogført til henholdsvis 838.895 t.kr. og 752.679 t.kr. jf. 
Tele Greenlands Årsrapport 2011. 

Den risikofrie rente 

Telestyrelsen vurderer, at det er relevant at bruge renten på den 10 årige danske 
statsobligation som mål for den risikofrie rente. Telestyrelsen anvender i den forbindelse 
data fra Nationalbankens Statistikbank. 

Det er Telestyrelsens vurdering, at der ved estimeringen af den risikofrie rente som 
udgangspunkt skal anvendes de nyeste data, idet prisfastsættelsen af 
samtrafikproduktet er fremadrettet. 

Telestyrelsen har beregnet den gennemsnitlige rente af den 10 årige danske 
statsobligation på baggrund af data fra 1. januar 2012 til 30. juni 2012. 

Den risikofrie rente er beregnet til 1,62 %. 
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Markedsrente 

Tele Greenland oplyser i deres årsrapport fra 2009, om selskabets rentepolitik, er at 
indtjeningen udsættes for færrest mulige risici: 

Rentepolitikken for TELE Greenland A/S tilsiger, at mellem 50 og 100 % 
af låneporteføljen skal ligge i fast rente. Ved udgangen af 2010 var ca. 
75 % af den langfristede gæld sikret til en fast rente, og sikringerne er i 
2011 med en CIBOR 3/CIBOR 6 måneders rente fra 1,25 % til 4,76 %. 

Telestyrelsen har ud fra selskabets årsrapport 2011 beregnet Tele Greenlands 
gennemsnitlige rente for 2011 til at være 5,02 %. 

Markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmien er et udtryk for den præmie, der betales til ejeren af selskabet for 
den risiko der er i forbindelse med investeringen. 

IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af Hybridmodellen i Danmark 
fastsat markedsrisikopræmien til 3,75 % i 2002. Denne vurdering blev fastholdt i 
afgørelsen om TDC’s WACC fra 2010. 

Ved Telestyrelsens vurdering af markedsrisikopræmiens størrelse er der endvidere 
taget udgangspunkt i en række omfattende analyser af afkast på investeringer for 
perioden 1900-20092. Analyserne viser, at Danmark er et af de lande i verden, hvor 
markedsrisikopræmien, målt som det aritmetiske gennemsnit, er lavest. Afhængigt af 
perioden markedsrisikopræmien estimeres over, samt typen af obligationen som 
præmien måles i forhold til3, finder alle analyserne markedsrisikopræmier på op til 
3,3 %. 

Price Waterhouse Coopers har ved ”Prisfastsættelsen på aktiemarkedet” gennemført 
årlige undersøgelser omkring værdiansættelse i praksis, herunder anvendte 
markedsrisikopræmier blandt udvalgte investorer. Undersøgelserne viser, at anvendte 
markedsrisikopræmier har ligget nogenlunde konstant i perioden 2002-2008 på cirka 
4,5 %, men er steget en smule i 2009 til 4,9 %. 

Nationalbanken har ved ”Risikopræmien på aktier” estimeret den danske 
markedsrisikopræmie for perioden 1970-2002, og finder at præmien i gennemsnit er 
5,2 %. 

Telestyrelsen er ikke bekendt med tilsvarende analyser lavet for grønlandske 
investeringer, men vurderer, at den danske markedsrisikopræmie kan fungere som 
udgangspunkt i fastsættelse af markedsrisikopræmien for Tele Greenland. Der lægges 
her vægt på, at Tele Greenland er et offentligt ejet infrastrukturselskab, der har 
koncession på størstedelen af det grønlandske telemarked, herunder al kommunikation 
mellem byer og bygder samt al kommunikation ind og ud af Grønland. Der er derfor en 
relativ lille kommerciel risiko ved Tele Greenlands forretning. 
                                                      

2 Dimson, Marsh and Staunton: Triumph of the Optimist: ”101 Years of Global Investment 
Returns” og ”The Worldwide Equity Premium: A Smaller Puzzle” samt Credit Suisse: ”Global 
Investment Returns Yearbook 2010” 

3 Enten long-term government bonds svarende til de langtløbende (eks. 10 år) danske 
statsobligationer eller treasury bills, som er government bonds med løbetid på typisk maksimalt et 
år 
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Det medtages ligeledes i vurderingen, at Grønland er et markant mindre marked end 
Danmark, hvorfor det antages, at risikoen ved investeringer i Grønland er større, hvilket 
bør lede til en større risikopræmie ved investeringer i Grønland. 

Investeringen i Greenland Connect er en investering i en infrastruktur, der i kraft at sin 
kapacitet og størrelse i sig selv er et naturligt monopol. Det forventes derfor ikke, at et 
konkurrerende selskab, hvis det var lovligt, ville investere i et tilsvarende søkabel. Den 
markeds position som søkablet har, gør, derfor at der er tale om en relativt lille 
kommerciel risiko ved investeringen, hvilket taler for en lav markedsrisikopræmie til 
ejeren. 

Telestyrelsen fastsætter på denne baggrund Markedsrisikopræmien til 4 %. 

Beta-værdien 

Beta-værdien måler hvor meget selskabets aktiekurs bevæger sig i forhold til 
aktiemarkedet generelt. Tele Greenlands aktie handles ikke, og selskabet er 100 % ejet 
af Grønlands Selvstyre, hvorfor det ikke er muligt at estimere Beta-værdien for Tele 
Greenland på baggrund af udviklingen i selskabets aktiekurs. Telestyrelsen har derfor 
undersøgt hvilke Beta-værdier, der anvendes for andre teleselskaber. 

Copenhagen Economics har i rapporten: WACC for the Fixed Telecommunications net 
in Sweden estimeret Beta-værdier for en række europæiske nationale integrerede 
teleselskaber. Beta-værdierne i Copenhagen Economics rapport har en relativ stor 
spredning. Fra 0,35 for Telecom Austria til 1,09 for TeliaSonera. TDC’s Beta-værdi er 
estimeret til 0,44. Standardafvigelserne i rapporten er på mellem 0,01 for Swisscom og 
0,24 for France Telecom. Gennemsnittet af Beta-værdier er på 0,64. 

IT- og Telestyrelsen har i deres fastsættelse af TDC’s WACC for 2010 anvendt en Beta-
værdi på 0,5. 

Telestyrelsen vurderer, at TDC’s Beta-værdi kan bruges som udgangspunkt for Tele 
Greenlands Beta-værdi. Tele Greenland har lige som TDC både mobil og fastnet 
produkter. 

Copenhagen Economics rapport viser, at der er større usikkerhed i selskaber, der er 
kraftigt eksponeret til mobil produkterne. 

TDC er en tidligere national monopoloperatør ligesom Tele Greenland er i dag. TDC er i 
dag udsat for et konkurrencepres særligt indenfor mobil produkterne, hvilket ikke er 
gældende for Tele Greenland. Dette taler for en lavere Beta-værdi for Tele Greenland i 
forhold til TDC. 

Tele Greenland opererer på et markant mindre marked end TDC, hvilket vurderes at 
lede til større volalitet og usikkerhed, når Tele Greenland udsættes for konkurrence. 
Dette taler for en større Beta-værdi for Tele Greenland i forhold til TDC. 

Nuuk Skynet gør i høringssvar af 1. november 2011 opmærksom på, at Beta-værdien 
bør fastsættes på linje med den der er gældende for Telecom Austria, idet Nuuk Skynet 
finder, at Tele Greenlands position på markedet sammenholdt med den begrænsede 
liberalisering af telemarkederne i Grønland ikke betyder, at en investering i Tele 
Greenland er udsat for større usikkerhed eller volalitet end en tilsvarende investering i 
en europæisk teleoperatør. Nuuk Skynet finder, at Beta-værdien for Tele Greenland bør 
være lavere end Beta-værdier for teleoperatører på fuldt ud liberaliserede telemarkeder i 
Europa. 
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Telestyrelsens samlede vurdering tager herefter udgangspunkt i TDC’s Beta-værdier på 
henholdsvis 0,44 (Copenhagen Economics) og 0,5 (IT- og Telestyrelsen) samt 
vurderingen af konkurrencepresset samt markedets størrelse, hvorefter Telestyrelsen 
fastsætter Beta-værdien til beregning af Tele Greenlands WACC til 0,47. 

Fastsættelse af WACC 

Telestyrelsen har beregnet Tele Greenlands WACC ud fra forudsætningerne i Tabel 2. 

Tabel 2 – Input til beregning af Tele Greenlands WACC 

Parameter Værdi 
Egenkapital 838.895 tkr. 
Fremmedkapital 752.679 tkr. 
Den risikofrie rente 1,62 % 
Skattesats 31,8 % 
Markedsrente 5,02 % 
Markedsrisikopræmie 4 % 
Beta-værdi 0,47 
 

Telestyrelsen har beregnet Tele Greenlands WACC til brug for beregning af 
samtrafikprisen til 5,076 %. 

6.6.2. Aktivernes levetid 

Tele Greenland har oplyst Telestyrelsen omkring de forventede levetider for de 
underliggende aktiver: 

Tabel 3 – Aktivernes levetid 

Aktiv År 
Søkabel og repeaters 25 
Landstationers aktive elektronik 8 
Landstationers passive infrastruktur 50 
Infrastruktur til forbindelse til Tele 
Greenlands IP-net 

8 

 

Telestyrelsen vurderer, at de oplyste levetider er i overensstemmelse med almindelig 
praksis på området. Telestyrelsen fastsætter aktivernes levetid, jf. Tabel 3. 

6.6.3. Behandling af fællesomkostninger i modellen 

Der er ikke medtaget omkostninger til Tele Greenlands hovedkvarter i beregningen af 
samtrafikprisen.  

Telestyrelsen vurderer, at der ikke kan tillægges omkostninger fra Tele Greenlands 
hovedkvarter til omkostningsberegningerne for samtrafikproduktet Global IP-Transit. 

Eventuelle mindre omkostninger til koncernledelsen i forbindelse med etableringen af 
søkablet dækkes af ”det rimelige overskud”, der tillægges samtrafikprisen. 
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6.6.4. Behandling af eksporttrafik 

Eksporttrafik er i modellen defineret som trafik over søkablet mellem Island og Canada, 
som hverken termineres eller origineres i Grønland. Modellen ekskluderer denne trafik 
fra den almindelig IP-Trafik i kablet. Nettoindtægterne fra eksporttrafikken indgår i 
modellen som en negativ driftsomkostning på kablet. 

Forskellen på eksporttrafik og trafik til og fra Grønland er, at der er tale om to forskellige 
markeder, da eksportmarkedet er konkurrenceudsat fra andre transatlantiske kabler, og 
trafikken til og fra Grønland er en del af Tele Greenlands koncession.  

Telestyrelsen vurderer, at der er behov for, at modellen tager højde for at give Tele 
Greenland incitament til at sælge så meget eksporttrafik som muligt, og samtidig sikre, 
at samfundet får størst muligt gavn af eksporttrafikken ved at prisen på den almindelige 
grønlandske IP-Trafik falder, når der sælges eksporttrafik. Telestyrelsen vurderer, at 
hensynene til at sikre samfundet en andel af fordelene ved eksporttrafik og Tele 
Greenlands incitament bedst sikres, ved at behandle nettoindtægterne fra 
eksporttrafikken som negative driftsomkostninger i modellen. 

Begge parter har udtrykt enighed om, at eksporttrafik skal behandles som en post for sig 
i modellen, se dog umiddelbart nedenfor. 

Tele Greenland anfører at eksporttrafikken bør være baseret på de marginale 
omkostninger plus en rimelig profit. På denne måde vil Tele Greenland have et større 
incitament til at sælge mere eksportkapacitet og Nuuk Skynet vil stadigvæk være sikret 
en rimelig profit på Nuuk Skynets investering. 

Det er Telestyrelsens vurdering at Tele Greenlands forslag ikke sikrer samfundet en 
rimelig andel af de gevinster, der opstår ved salg af eksporttrafik. Den foreslåede 
beregningsmetode vil endvidere diskriminere over for Tele Greenlands samtrafikkunder, 
da de ikke ville få del i de ekstra indtægter fra eksporttrafikken gennem en lavere pris på 
samtrafikken. Det ville ligeledes få den betydning, at fællesomkostninger alene 
finansieres af den almindelige IP-Trafik. 

Nuuk Skynet anfører, at selskabet ikke finder, at der er hjemmel i teleforordningen til at 
behandle eksporttrafikken anderledes end anden trafik på søkablet. Nuuk Skynet er ikke 
er enig i den foreslåede fremgangsmåde til at behandle eksporttrafikken, da Nuuk 
Skynet ikke finder at der er hjemmel i teleforordningen til at iværksætte særlige 
incentives for Tele Greenland vedrørende eksport trafik over søkablet. Nuuk Skynet 
foreslår sin egen model til behandling af eksporttrafikken: 

1. Fuld cost allocation til Tele Greenlands trafik/kapacitets eksport 
gensalgsforretning, når eksportkapacitets/trafik giver en fair fortjeneste på 
minimum 8 %. 

2. Reduced cost allocation til Tele Greenlands eksport gensalgsforretning, når der 
ikke er plads til en minimumsfortjeneste på 8 %. Der gennemføres en reduced 
cost allocation fastsættelse til et niveau, hvor Tele Greenland sikres 8 % 
fortjeneste på de reducerede omkostninger. 

3. Mark-up’en på 8 %, skal være den samme procentsats, der anvendes for 
fastsættelse af fortjenesten på samtrafik med teleudbydere, herunder Nuuk 
Skynet, i det grønlandske hjemmemarked. 

Telestyrelsen vurderer at Nuuk Skynet, ved sit forslag til model anerkender at 
eksporttrafik kan behandles på andre vilkår i modellen, end almindelig IP-Trafik ind og 
ud af Grønland. 



 

 

39/54

Telestyrelsen vurderer videre, at den af Telestyrelsen foreslåede behandling af 
eksporttrafik i søkablet ikke er diskriminerende over for de grønlandske teleoperatører. 

Telestyrelsen begrunder sin vurdering med, at eksporttrafikken ikke er i konkurrence 
med de grønlandske teleoperatører, men alene betjener kunder i udlandet og tjener til at 
sikre større indtægter fra søkablet til gavn for samtlige teleoperatører i Grønland samt i 
sidste ende de grønlandske slutbrugere. Endvidere er det Telestyrelsens vurdering, at 
kravet om ikke-diskrimination i henhold til § 6, stk. 2, er overholdt, i det parterne stilles 
lige i forhold til at ekstra indtægter fra eksporttrafikken på lige vilkår kommer Tele 
Greenland og andre teleoperatører til gode gennem lavere priser på samtrafik. 

Telestyrelsen har endvidere kompetence til at fastsætte prisen på samtrafik, jf. § 6, stk. 
3, hvilket indebærer kompetence til at træffe afgørelse vedrørende behandling af 
eksporttrafikken. 

Telestyrelsen fastsætter, at nettoindtægter fra eksporttrafikken behandles som negative 
driftsomkostninger i modellen. 

6.6.5. Anden trafik i søkablet 

Tele Greenland anfører, at der i modellen bør tages særlige hensyn til andre typer af 
trafik som for eksempel IP-TV, og at denne type trafik ikke skal behandles på samme 
måde som almindelig trafik på kablet. 

Telestyrelsen finder ikke, at behandlingen af eventuelle fremtidige produkter er relevant 
for nærværende afgørelse, men skal dog bemærke, at der som udgangspunkt ikke skal 
diskrimineres mellem forskellige typer at teletjenester i Grønland, der benytter søkablet. 
Eventuelle særlige tjenesters indvirkning på modellen for samtrafik vedrørende Global 
IP-Transit vil skulle behandles særskilt. 

6.6.6. Udnyttelsen af søkablet over tid 

Den samlede udnyttelse af søkablet over tid er især afhængig af følgende faktorer: 

• Salg af kapacitet til kunder udenfor Grønland (transatlantisk 
kapacitet) 

• Den indenlandske teleinfrastruktur i Grønland 
• Tele Greenlands og andre teleudbyderes produktsortiment og 

priser på det grønlandske telemarked 
• De grønlandske tele- slutforbrugeres købekraft og præferencer 
• Den internationale udvikling og standardisering for så vidt angår 

produkter og priser af udstyr til teleoperatører samt priser og 
udbud af terminaludstyr til slutbrugerkunder. 

Det er således i høj grad de dispositioner, som Tele Greenland selv foretager, der afgør 
hvor stor den samlede samfundsmæssige nytte af aktivet bliver og hvorvidt Tele 
Greenland kan leve op til den udvikling i datatrafik, der sker globalt, især på bredbånds 
og mobil området. 

Trenden i den globale telekommunikationsindustri er, at markedet for bredbånd er 
tiltagende hvorimod markedet for fastnet taletelefoni (voice) er aftagende, dels fordi 
markedet for taletelefoni (voice) flytter fra fastnet- til mobiltelefoni og dels, fordi at 
taletelefoni flytter fra kredskoblet til pakkekoblet telefoni, fx. Voice Over IP (VoIP). 

For at opretholde et tidssvarende udbud af telekommunikations ydelser til slutbrugerne 
er det derfor vigtigt at Tele Greenland og andre kommende Grønlandske teleoperatører 
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benytter en omkostningseffektiv teknologi i alle led af produktion af teleydelser til det 
grønlandske telemarked. En anden vigtig faktor er introduktion af ny innovativ teknologi 
på det mest gunstige tidspunkt. 

Trenden i Vesteuropa går imod, at penetration for bredbånd hos husstande kan 
forventes at stige til små 70 % i de kommende år (se Figur 9, fra celtic projectcp5-13 
forfattet af Kjell Stordahl, Telenor). Penetrationen i de nordiske lande, fx. Danmark er 
endnu højere. Hvorvidt det samme sker i Grønland beror på flere faktorer, bl.a. hvilken 
fysisk infrastruktur for bredbåndsteknologier, der benyttes på det grønlandske marked 
og i hvor høj grad udviklingen af mobilt bredbånd tager markedsandele fra fastnet 
bredbånd. 

Nedenstående figurer viser en prognose for penetrationen af bredbånd i Vesteuropa, 
samt den fysiske infrastruktur for de vigtigste faste bredbåndsteknologier. 

Figur 9 Prognose for fast bredbånd i Vesteuropa 

 

Kilde: Telenor 
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Figur 10 Fysisk infrastruktur for de vigtigste fast bredbåndsteknologier 

 

Yderligere kan det forventes at båndbredden for faste bredbåndforbindelser kan 
forventes at stige. I flere Vesteuropæiske lande tilbydes hastigheder op til 100 mbit/s 
eller mere til private husstande. 

I følge OFCOM, 2009 vil en trend være efterspørgsel efter superhurtigt bredbånd, med 
en båndbredde som er væsentlig større, end det, der kan leveres over kobber access 
nettet. Hvorvidt de grønlandske telebrugere vil kunne efterspørge de samme bredbånds 
teletjenester afhænger af, hvorvidt Tele Grenland kan løfte opgaven med at 
modernisere det indenlandske grønlandske transport og accessnet til vesteuropæisk 
niveau. En mulig udvikling på dette felt kunne være, at dele af kobber accessnettet i de 
større byer udskiftes med fiber. En anden mulig udvikling er, at der indføres hurtige 
radiobaserede accessforbindelser. Der er således tale om en stor udfordring, der ligger 
forude, især når de lange afstande og vanskelige geografiske forhold som det 
grønlandske landskab byder på tages i betragtning. 
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Tabel 4 Oversigt over højhastigheds bredbåndsprodukter på det bristiake 
telemarked i 2009 

 

Kilde: OFCOM. 

En anden trend er, at fastnet telefoni bliver substitueret af mobil. Dette vil fortsætte, 
såfremt priserne sænkes og flere mobile tjenester og applikationer introduceres i 
markedet. Efterspørgslen efter mobil båndbredde kan flytte noget af bredbåndstrafikken 
til det mobile segment. 

I følge ERICSSON traffic and marked data report 2011 kan datatrafikken fra det mobile 
segment forventes at vokse ca. 60 % om året frem til 2016 (se Figur 11). 

Figur 11 Mobil trafik, voice og data 2008 til 2016 

 

Kilde: Ericsson (2011) 
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6.6.7. Trafik prognose 

Omkostningerne i Step Wise Single Year modellen skal fordeles over de tre år som 
samtrafikprisen fastsættes for. Omkostningerne fordeles på forbruget af trafik over 
søkablet. Til at finde prisen pr. mbit/s i perioden skal der beregnes et gennemsnitligt 
forventet trafikforbrug for perioden 2013-2015. 

Tele Greenland har i forbindelse med udarbejdelse af modellerne oplyst, at den 
forventede årlige vækst i IP-trafikken er på 50 % p.a. frem til 2020. 

Tele Greenland gjorde på høringsmødet den 1. august 2012 opmærksom på, at 
selskabets nuværende forventning til væksten i IP-trafik har ændret sig på baggrund af 
de konstaterede vækstrater. Tele Greenland forventer nu en vækst i trafikken på ca. 
38 % p.a. 

Telestyrelsen anmodede om trafiktal for IP-Transit på høringsmødet den 1. august 2012 
for Greenland Connect siden kablet blev taget i brug i 2009. 

Tele Greenland har fremsendt trafiktal for IP-Transit i søkablet for perioden august 2011 
til juli 2012. Selskabet har endvidere meddelt, at det ikke er muligt at genskabe tal fra 
før august 2011. 

Figur 12 IP-Transit, 95th percentile, Greenland Connect 

 

Kilde: Tele Greenland 

Telestyrelsen har i Figur 13 plottet den konstaterede trafik overfor tre forskellige 
vækstscenarier. Disse tre scenarier er: 

• 50 % p.a. (Tele Greenland 2011 antagelse) 
• 37 % p.a. (Tele Greenland 2012 antagelse) 
• 25 % p.a. (worst case scenarie) 
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Figur 13 Konstateret IP-Transit overfor vækstscenarier 

 

Kilde: Tele Greenland og Telestyrelsen 

Det er forbundet med stor usikkerhed at estimere væksten på baggrund af de af Tele 
Greenland oplyste trafiktal for IP-Transit. Derudover er trafikforbruget begrænset af, at 
kunderne over det seneste år ikke har oplevet, at der er kommet nye produkter med 
større inkluderet trafikmængde på markedet. Dette betyder, at forbruget holdes tilbage 
af den nuværende monopolsituation på markedet. 

Telestyrelsen fastsætter på baggrund af Tele Greenlands oprindelige antagelse om 
vækst i forbruget af IP-transit frem til 2020, ovenstående generelle forventninger til 
trafikvækst, samt forventningen om at et liberalt grønlandsk marked vil føre til højere 
vækstrater for forbruget af IP-Transit, den forventede vækst i IP-Transit frem til 2015 til 
50 % p.a. 

Telestyrelsen vil i afsnit 6.7.1 gennemføre en kvalitetssikring af den beregnede pris på 
samtrafik, hvori trafikscenarierne vil indgå. 

6.6.8. Catch-up i IP-transit 

Telestyrelsen forventer udover den årlige vækst i trafikken på 50 %, at der ved skiftet fra 
monopol marked til et marked udsat for konkurrence sker et Catch-up i forbruget af IP-
Transit. Catch-up er en vækst i trafikken, der sker i det år, hvor konkurrencen på 
markedet opstår. Telestyrelsen forventer en Catch-up i trafikken på 50 %. 

Bagrunden for Catch-up i forbruget er en forventning om øget penetration samt øget 
innovation i produkterne og alternative forretnings- eller abonnementsmodeller, der vil 
give en markant vækst i trafikforbruget, når konkurrencen mellem operatørerne på 
markedet begynder. 

Tele Greenland har på høringsmødet den 1. august 2012 gjort opmærksom på, at det 
alene er markedet i Nuuk, der vil opleve et Catch-up som følge af konkurrence på 
markedet, og at Telestyrelsen derfor bør reducere forventningen til Catch-up. 

Telestyrelsen har indhentet oplysninger for de seneste 2 år om antallet af ADSL 
abonnementer og trafikforbruget i Nuuk og Grønland. Nuuk står for ca. 35 % af de 
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samlede ADSL abonnementer i Grønland. Andelen af abonnementer i Nuuk har været 
stabilt gennem de sidste to år. Trafikken genereret af ADSL kunderne i Nuuk har været 
stigende over de to år. Trafikandelen for ADSL forbruget i Nuuk er steget fra ca. 46 % til 
ca. 53 %. Væksten i trafikken hænger sammen med nye ADSL produkter, der alene 
udbydes i Nuuk og Qaqortoq, hvor der er inkluderet væsentlig mere trafik i de 
forudbetalte ADSL produkter. 

Telestyrelsen fastsætter på denne baggrund Catch-up i trafikforbruget til 30 % i år 2013. 

6.6.9. Forventet IP-Transit i perioden 2013 til 2015 

På baggrund af væksten i trafikken og catch-up effekten beregnes en forventet 
gennemsnitlig trafik for perioden 2013-2015. 

Tele Greenland har på høringsmødet den 1. august 2012 påpeget, at Telestyrelsen har 
anvendt et ultimo trafiktal for som udgangspunkt for beregningen af den gennemsnitlige 
trafik for perioden. Tele Greenland anfører videre, at der bør anvendes et medio tal i 
stedet. 

Telestyrelsen har indhentet oplysninger om trafikforbruget for perioden august 2011 til 
juli 2012, se Figur 12. Trafiktallene udviser store sæsonudsving, hvor feriemåneder som 
juni og juli har en lav trafik og efterårsmånederne oktober og november har den højeste 
trafik. 

Til beregning af den forventede gennemsnitlige trafik for perioden 2013 til 2015 har 
Telestyrelsen fremskrevet trafikken for de enkelte måneder i perioden august 2011 til juli 
2012 og beregnet et gennemsnit af den forventede trafik for perioden 2013 til 2015. 

Figur 14 Forventet IP-transit, 95th percentile, Greenland Connect 

  

Kilde: Telestyrelsen 

Telestyrelsen har beregnet det gennemsnitlige trafikforbrug for årerne 2013-2015 
inklusive catch-up til 982 mbit/s. 
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6.6.10. Yderligere omkostninger i modellen 

Behandling af omkostninger til underboring af Greenland Connect 

Tele Greenland gør i høringssvar af 31. august 2012 opmærksom på, at modellen ikke 
medtager omkostninger til forbedring af søkablets driftssikkerhed i form af en 
underboring ved landgangen i Nuuk. Tele Greenland estimerer omkostningen til 
underboringen af søkablet til mindst at udgøre kr. 47 mio. 

Tele Greenland har oplyst til Telestyrelsen, at underboringen af søkablet endnu ikke er 
taget i brug. 

Det bemærkes, at Telestyrelsen ikke ændrer på modellens omkostninger på baggrund 
af Tele Greenlands forventninger til kommende omkostninger. Det bemærkes videre, at 
eventuelle nye omkostninger vil skulle behandles på samme måde som de nu medtagne 
omkostninger. Dvs. at der kun medtages omkostninger i modellen ud fra en vurdering 
efter MEA princippet. Ligesom der vil skulle tages stilling til det nye aktivs 
afskrivningshorisont. 

Når Tele Greenland kender omfanget af omkostningerne til forbedring af Greenland 
Connects driftssikkerhed kan Telestyrelsen eventuelt anmodes om at genoptage sagen, 
hvorefter der kan træffes afgørelse ud fra en opdateret omkostningsbase. En sådan 
afgørelse vil kunne ændre samtrafikprisen eller den periode, indenfor hvilken prisen er 
gældende. 

Behandling af omkostning til ibrugtagning af nye bølgelængder 

Tele Greenland gør i høringssvar af 31. august 2012 opmærksom på, at det er 
forbundet med yderligere omkostninger at ibrugtage nye bølgelængder i søkablet 
Greenland Connect. 

Tele Greenland oplyser, at omkostningerne til ibrugtagning af en ny 10 gbit/s 
bølgelængde udgør ca. kr. 2,25 mio. Tele Greenland gør endvidere opmærksom på, at 
kablet har en kapacitet på 256 bølgelængder af 10 gbit/s eller 160 bølgelænder af 40 
gbit/s. 

I afsnit 6.6.9 behandles den forventede trafik i søkablet over den periode som prisen for 
samtrafikproduktet Global IP-Transit fastsættes for. Det bemærkes, at den forventede 
gennemsnitlige trafik i kablet for årene 2012 til 2015 er 982 mbit/s. med et forventet 
peak i forbruget på omkring 1.750 mbit/s i slutningen af 2015, jf. Figur 14. 

Det forventes således ikke, at IP-trafikken til og fra Grønland når et niveau, hvor det er 
påkrævet, at der indenfor perioden, som samtrafikprisen fastsættes for, skal ibrugtages 
nye 10 eller 40 gbit/s bølgelængder. 

Ibrugtages nye bølgelængder til at servicere eksempelvis eksporttrafikkunder vil 
omkostningerne hertil vil skulle dækkes af disse kunder. 

Telestyrelsen har derfor ikke medtaget omkostninger til ibrugtagning af nye 
bølgelængder i fastsættelsen af prisen på samtrafikproduktet Global IP-Transit for 
perioden frem til 2015, idet den forventede peak i IP-Transit trafikken er under 1/5 af en 
10 gbit/s bølgelængde. 

Skulle det vise sig, at forbruget af grønlandsk IP-trafik stiger i en grad, hvor det bliver 
nødvendigt at ibrugtage nye 10 eller 40 gbit/s bølgelænger til at servicere disse, kan 
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Telestyrelsen tage prissætningen af samtrafikproduktet Global IP-Transit op til fornyet 
behandling. I såfald vil der være grundlag for en reduktion af samtrafikprisen, jf. Figur 8. 

6.6.11. Rimeligt overskud 

Prisen på samtrafik skal tillægges et rimeligt overskud til Tele Greenland, jf. 
bemærkningerne til teleforordningens § 6, stk. 2. 

Taksterne for disse samtrafikydelser bør i udgangspunktet være 
omkostningsægte efter samme beregningsprincipper som nævnt i 
afsnittet om forsyningspligtunderskud, med tillæg af et rimeligt overskud, 
der fastsættes som en procentsats af den beregnede omkostning. 

Procentsatsen fastsættes ved tekstanmærkning på Landstingsfinanslov. Der er ikke i 
Finansloven 2012 fastsat en sådan procentsats. 

Telestyrelsen fastsætter procentsatsen til beregning af et rimeligt overskud til 4 %. 

Telestyrelsen bemærker, at fastsættelsen af koncessionshavers WACC endvidere tager 
hensyn til forrentningen af egen- og fremmedkapitel. 

6.7. Kvalitetssikring af resultatet 

Telestyrelsen har anlagt et forsigtigt skøn ved valget af model til prisfastsættelse af 
samtrafikproduktet. Valget af Step Wise Single Year modellen sikrer, at 
koncessionshaver ikke udsættes for en unødig stor risiko samtidig med, at de nye 
operatører for mulighed for at komme på markedet og slutbrugerne dermed får glæde af 
et større udvalg af teleydelser. Dette fører til større samfundsmæssig nytte og 
effektivitet. 

Telestyrelsen har beregnet prisen for samtrafikproduktet Global IP-Transit ud fra de tre 
modeller: Multi Year, Single Year og Step Wise Single Year.  

Figur 15 Beregning af samtrafikpriser pr. måned 
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Det bemærkes, at prisen i nærværende afgørelse fastsættes frem til og med 2015, og at 
beregningen af priserne for de efterfølgende år forudsætter uændrede omkostninger og 
vækst i trafikforbruget. 

Telestyrelsen vil i de følgende afsnit lave en kvalitetssikring af prisen på samtrafik. 

6.7.1. NPV analyse 

De herefter følgende beregninger har til formål at anskueliggøre, at den beregnede 
samtrafikpris i Step Wise Single Year modellen ikke påfører koncessionshaver en 
unødig risiko. 

En beregning af kapitalværdien eller nutidsværdien for en investering har til formål at 
undersøge, hvorvidt investeringen enten relativt i forhold til alternative investeringer, 
eller absolut er fordelagtig for investoren. I dette tilfælde er der ikke andre alternativer så 
formålet er at undersøge, hvorvidt en bestemt samtrafikpris, sammenholdt med en 
bestemt trafikudvikling vil have en positiv nutidsværdi for Tele Greenlands investering i 
søkablet. 

Forudsætninger 

Som rente benyttes den for Tele Greenland fastsatte WACC på 5,076 % 

Der beregnes nutidsværdien for to ydelser, omkostningerne og samtrafikindtægterne. 

For omkostningerne benyttes de i modellen fastsatte omkostninger for søkablet, der 
samlet udgør 75,27 mio. kr. pr. år. I disse omkostninger indgår også nettoindtægter fra 
salg af transatlantisk kapacitet som en negativ omkostning. Dvs. at der er taget højde 
for transatlantiske indtægter. Der er dog ikke regnet med nogen ændring i disse. 

Indtægtsberegningerne er baseret på en konstant samtrafikpris pr. kapacitetsenhed pr. 
50 mbit/s samt prognoser for trafik/kapacitetsudviklingen i søkablet. Det er forudsat, at 
anden trafik til Grønland end til bredbånd udgør 1 STM-1 (155 mbit/s). Trafikindtægterne 
er herefter beregnet efter formelen: 

@���æ�� = B	��
	2�C&
�� × D$
E�����	C	&	������2$
G
�� 

For så vidt angår omkostningerne er der således tale om en konstant ydelse pr. termin 
over hele aktivets levetid. I Single Year modellen benyttes en "tilted annuity”. Dette 
betyder, at kapitalydelsen ikke er konstant, men at den er mindre i den første del af 
levetiden og højere i den sidste del af levetiden. Derfor vil nutidsværdiberegningerne 
give en højere samtrafikpris i den første del af kablets levetid, end beregningerne fra 
modellen. 

Beregningerne er foretaget for samtrafikprisen: 245 tkr pr. 50 mbit/s pr. måned. 

Trafikudviklingsprognosen er nærmere beskrevet umiddelbart nedenfor. 

Der er udarbejdet prognoser for 3 scenarier med årlig kapacitetstilvækst på 50 %, 
36,7 % og 25 %. Der er ikke taget højde for, at en liberalisering vil generere ekstra trafik 
(Catch-up) på grund af priskonkurrence og markedsføring. 

Der er således tale om forsigtige og konservative beregninger til at vurdere 
koncessionshavers risiko ved de resultater, som Step Wise Single Year modellen 
kommer frem til. 
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Figur 16 Prognose for nutidsværdi af pengestrøm, 245 tkr. 

 

Kilde. Telestyrelsen 

Break even for 50 % kurven er juli 2015 og apr. 2016 for 36,7 % kurven. 

Det fremgår af figuren, at en trafikudvikling med en årlig vækst på 50 % vil resultere i en 
samtrafikpris, der højst kan være 245 tkr. pr. 50 mbit/s pr. måned. Da der er tale om 
konservative beregninger, vil en samtrafikpris på 245 tkr. pr. måned kunne anses som 
en forsvarlig samtarfikpris, der ikke påfører koncessionshaver en unødig risiko. Såfremt 
udviklingen i kapacitetsbehovet er mindre end anslået kan perioden med en 
samtrafikpris på ca. 245 tkr. pr. måned forlænges. Med en konstateret vækstrate på 
ca.37 % vil en forlængelse på ca. ½ år være passende. 

Simulering af nutidsværdier med variabel WACC 

Telestyrelsen har endvidere gennemført simuleringer af nutidsværdiberegningen under 
skiftende WACC. Tele Greenlands WACC kan variere over tid, idet elementerne i Tele 
Greenlands WACC afhænger af eksterne faktorer som fx. renten. Se mere om Tele 
Greenlands WACC i afsnit 6.6.1. 

Simuleringen af nutidsværdien er lavet ved at indbygge en generator, der ændrer 
koncessionshavers WACC efter en Rayleigh fordeling. Mekanismen fungerer på den 
måde, at for hver måned bliver der trukket et Raleigh fordelt tal. Såfremt tallet overstiger 
en vis værdi, udløses en renteændring. Renteændringen er igen Raleigh fordelt og kan 
både gå op og ned og i større eller mindre omfang. Dog er der lagt en spærre ind 
således, at WACC ikke kan antage lavere værdier end 4 %. Figuren nedenfor viser 100 
genererede forløb af WACC over en periode på 5 år. 
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Figur 17 Variabel WACC 

 

Kilde. Telestyrelsen 

Med udgangspunkt i de simulerede værdier for koncessionshavers WACC er 
nettonutidsværdien for pengestrømmene i søkablet simuleret. De simulerede værdier er 
vist i Figur 18. 

Figur 18 Prognose for nutidsværdi af pengestrømme med variabel WACC 

 

Kilde. Telestyrelsen 

Figuren viser et eksempel med en simulering af 100 forløb af nutidsværdien af 
pengestrømmene i søkablet. 

Simuleringen viser, at omkring halvdelen af de generede scenarier for 
koncessionshavers WACC resulterer i positive nettonutidsværdier for samtrafikken i juli 
2015. I Januar 2016 er næste alle scenarierne positive. 
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Simuleringen bekræfter således, at samtrafikprisen selv under skiftede WACC sikrer en 
fornuftig cost recovery for søkablet Greenland Connect, og ikke påfører 
koncessionshaver en unødig risiko. 

Tele Greenlands likviditet 

Ovenstående beregninger af nutidsværdier for de forskellige scenarier viser 
nutidsværdier for Tele Greenland Wholesale. Tele Greenland Wholesale er i 
nutidsværdiberegningen søkablets ejer og sælger samtrafik til både Nuuk Skynet og 
Tele Greenland Detail, der leverer teleydelser til slutbrugerne. Det følger af ikke-
diskrimineringskriteriet, at Tele Greenland skal anvende samme samtrafikpris internt i 
koncernen som eksternt overfor samtrafik kunder. Tele Greenland Detail får dermed 
samme pris på samtrafikproduktet som Nuuk Skynet. 

Likviditetstrækket for Tele Greenland som koncern bliver dermed ikke større end den 
andel som samtrafikkunderne har af den samlede trafik. 

Tele Greenland anfører i høringssvaret til 3. udkast til afgørelse af prisen på samtrafik, 
at prisen vil gøre det vanskeligt at overholde vilkårene i låneaftalen, der ligger til grund 
for investeringen i søkablet. 

Telestyrelsen kan ikke inddrage koncessionshavers finansielle forhold i fastsættelsen af 
prisen på samtrafik, men kan ud fra ovenstående beregninger konkludere, at den 
fastsatte samtrafikpris ikke påfører koncessionshaver en unødig risiko. 

6.7.2. Fordeling omkostninger efter omsætning 

En anden alternativ måde til at anskueliggøre, hvorvidt den af Telestyrelsens beregnede 
omkostningsbaserede pris er rimelig, er at fordele kablets omkostninger efter samme 
nøgle som indtægterne fra de segmenter, der benytter kablet fordeler sig. Efter dette 
princip (et slags contributionsprincip) bærer de enkelte segmenter omkostningerne i 
søkablet efter indtjeningsevne. Denne fordeling er vist i tabellen nedenfor. Da den 
anmodning om global IP-transit som Nuuk Skynet har fremsat efter anmodningen skal 
terminere i Nuuk, beregnes der yderligere en fordeling af hvor stor en del af 
omkostningerne, der bør allokeres til Nuuk, hvor fordelingsnøglen for denne 
omkostningsfordelingen er antal af ADSL forbindelser i Nuuk, i forhold til det totale antal 
af ADSL forbindelser i Grønland. De til Nuuk allokerede omkostninger deles i to lige 
store dele, således, at hver af aktørerne i Nuuk bærer halvdelen af omkostningerne til 
søkablet. 

 

Kabel pr. Måned 6.2725 mio DKK 6.2725 mio DKK

Extern andel 10% 10%

Omsætn. oms.%

Kabelbidrag 

pr.måned for 

segment: Pr. år: Omsætn. oms.%

Kabelbidrag 

pr.måned for 

segment: Pr.år:

Fast 93.2 18.4% 1,036,111kr.        12.43            99.6 20.2% 1,141,195kr.       13.69      

BB via Fix 133.3 26.3% 1,481,906kr.        17.78            146.9 29.8% 1,683,148kr.       20.20      

Mob.tel +Mob.Inet 232.5 45.8% 2,584,720kr.        31.02            199.9 40.6% 2,290,411kr.       27.48      

MPLS/VPN 48.8 9.6% 542,513kr.           6.51               46.3 9.4% 530,495kr.           6.37         

507.8 100.0% 5,645,250kr.        67.74            492.7 100.0% 5,645,250kr.       67.74      

6,272,500kr.        6,272,500kr.       

Nuuk 518,320kr.           Nuuk 588,752kr.           

50% 259,160kr.           50% 294,376kr.           

2011 2010
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Tabellen viser en contributions baseret fordeling af søkablets omkostninger. Det 
antages, at transatlantiske indtægter bærer 10 % af kablets omkostninger4.  

En lineær fremskrivning af tallene fra tabellen er vist med blå linje i figuren nedenfor. 
Gennemsnittet af den derved beregnede samtrafikpris pr. operatør i Nuuk er ca. 170 tkr. 
pr. måned for årene 2012-2015.  

Figur 19 Contributions fordeling 

 

Kilde. Telestyrelsen 

7. Resultat 

Telestyrelsen har beregnet den omkostningsægte pris for samtrafik ud fra Step Wise 
Single Year modellen vedrørende 50 mbit/s Global IP-Transit på Committed Bandwidth 
vilkår i Nuuk til: 

• i perioden 2012 – 2015 maksimalt at måtte udgøre kr. 244.631 pr. måned. 

I nærværende afgørelse, er den fastsatte pris for samtrafikproduktet Global IP-Transit i 
Nuuk på commited bandwidth vilkår er gældende for perioden 2012 til 2015. Hvis 
væsentlige forudsætninger for fastsættelsen af prisen viser sig ikke at holde, og prisen 
dermed vurderes ikke at være rimelig, vil Telestyrelsen kunne tage sagen op til fornyet 
behandling. 

Telestyrelsen vil løbende føre tilsyn med udviklingen i de forudsætninger, der er lagt til 
grund for afgørelsen af prisen på samtrafikproduktet Global IP-Transit i Nuuk på 
commited bandwidth vilkår. 

                                                      

4 Kilde for omsætningstal: Tele Greenlands årsrapport 2011. 
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Der er tale om en maksimal pris. Dette betyder, at operatørerne kan aftale priser, under 
hensyn til ikke-diskriminations-forpligtelsen, der er lavere end den fastsatte 
maksimalpris. Ikke-diskriminations-forpligtelsen indebærer, at to eller flere parter, 
herunder også Tele Greenland selv, der anmoder om indgåelse af en samtrafikaftale 
hos den samme part skal stilles ens, hvis forholdene er ens, herunder også Tele 
Greenland selv. 

8. Klagevejledning 

Telestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

 
  



 

 

54/54

9. Bilagsliste 

Bilag 1: Foreløbigt udkast til aftale om samtrafik af 22. november 2010 fra Tele 
Greenland til Nuuk Skynet 

Bilag 2: Pristilbud fra Tele Greenland til Nuuk Skynet af 2. marts 2011 

Bilag 3: Principdokument - forklarende notat til modeller 

Bilag 4: Modeller – offentlig version 

Bilag 5: Tele Greenlands høringssvar af 12. juli 2011 

Bilag 6: Nuuk Skynets høringssvar af 12. august 2011 

Bilag 7: Referat af mundtligt høringsmøde med Tele Greenland den 10. oktober 2011 

Bilag 8: Referat af mundtligt høringsmøde med Nuuk Skynet den 12. oktober 2011 med 
Nuuk Skynets bemærkninger 

Bilag 9: Tele Greenlands høringssvar af 24. oktober 2011 

Bilag 10: Nuuk Skynets høringssvar af 1. november 2011 

Bilag 11: Tele Greenlands høringssvar af 28. juli 2012 

Bilag 12: Nuuk Skynets høringssvar af 28. juli 2012 

Bilag 13: Nuuk Skynets høringssvar af 13. august 2012 

Bilag 14a og b: Nuuk Skynets høringssvar af 29. august 2012 

Bilag 15: Tele Greenlands høringssvar af 31. august 2012 


