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”Høring over udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3” 

 

FDA, Forenede Danske Antenneanlæg takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at tilkende-

give vores bemærkninger til det fremsendte udkast. 

FDA ønsker at tilkendegive følgende: 

• Vi er enige i, at der ikke ses behov for at foretage en opdeling af detailmarkedet i individuelle og 

organiserede kunder. 

• Vi kan være lidt bekymrede for, om det kan skabe forvirring i lidt bredere kredse at Erhvervsstyrel-

sen lader et net, hvori hele accesnettet består af fiber-kabler betegne som coax-net, NÅR det tekni-

ske udstyr er DOCSIS-udstyr. Det vil være uheldigt om der opstår en sådan forvirring. EN vej kunne 

måske være at Erhvervsstyrelsen udarbejder en kort oversigt over definitioner på området. 

• Vi kan genkende synspunktet at for nogle forbrugere er efterspørgslen på bredbåndsprodukter ikke 

teknologineutral – desværre kunne vi måske være tilbøjelige til at tilføje. 

• Vi har ingen særlige bemærkninger til den foreslåede ændring af opdelingen af produktmarked 3 

fra den aktuelle i marked 3a og 3b til den fremtidige i 3H og 3L. Ændringen giver efter FDAs vurde-

ring umiddelbart god mening. 

• FDA deler Erhvervsstyrelsens vurdering af at coaxbaseret bredbånd i en ikke ubetydelig fremtid vil 

være fuldt substituerbare med fiberbaseret bredbånd. 

• Vi noterer med tilfredshed at Erhvervsstyrelsen ikke, alene som følge af den foreslåede ændring i 

produktmarkedsafgrænsning for marked 3, finder anledning til at ændre i fastlæggelsen af udby-

derbegrebet, jf. den geografiske rapport fra 2018. 

• FDA har ikke nogen bemærkninger til Erhvervsstyrelsens konklusion for så vidt angår coax-baserede 

engrosprodukter på højkapacitetsinfrastruktur marked 3H. 
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FDA står naturligvis til rådighed for Erhvervsstyrelsen i det omfang styrelsen har yderligere spørgsmål eller 

andet, som ønskes drøftet med os, ligesom vi fortsat gerne modtager høringer mv. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
FDA, Forenede Danske Antenneanlæg 
 
 
[afsendt elektronisk uden signatur] 

Søren Birksø Sørensen 
Sekretariatschef 
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