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Høring over udkast til geografisk afgrænsning for marked 3H 

A2012 har med interesse læst publikationen, som giver os anledning til disse bemærkninger. 

Vi anerkender logikken i opdeling af landet i 21 geografiske delmarkeder baseret på de 39 el-
forsyningsområder. 

Vi finder, at det er en væsentlig mangel ved analysen, at den ikke dokumenterer, hvor stor en 
andel af de gennem mange år af fiberselskaberne nedgravede fiberkabler, der faktisk har medført 
tilslutninger og dermed forretning. Vi er bekendt med mange geografiske områder, hvor der fortsat 
er aktive coaxbaserede antenneforeninger og en masse nedgravede fibre, der aldrig er benyttet, 
fordi fiberselskaberne ikke kan levere til priser, som kan konkurrere med antenneforeningerne.  

Der mangler beskrivelse af, hvordan forskellige alternative leverandører sikres adgang til at levere 
på fiberselskabernes fibre, og hvordan lokale antenneforeninger kan få leveret internet og tv til 
egne coaxnet, så fiberselskaberne ikke får et monopol. 

Det er ligeledes ønskeligt med en grundig analyse af fiberselskabernes investeringer og økonomiske 
fundament. Herunder ønskes en beskrivelse af ejerforholdene for firmaer, der leverer internet og 
tv. 

Videre skal vi påpege, at det er vigtigt, at man sikrer nem adgang til at være med i dobbeltgravning. 
F.eks. har der senest været alvorlige problemer mellem Fibia og TDC i Slagelse kommune. 

Endelig er det vigtigt at få sikret, at der bliver fuld og fair konkurrence – også på lang sigt – også 
når der skal indlægges forbindelser til internet og tv i nybyggede ejendomme. 

Vi vedhæfter er dokument, der klargør ligheden i performance og forskellen i økonomi mellem på 
den ene side opgradering af coaxkabel til DOCSIS 3.1. og på den anden side fiber, hvor opgradering 
af eksisterende coax vinder stort over ny fiber. Vi ser derfor fiberselskabernes aktiviteter som et 
kæmpe samfundsøkonomisk spild.  

A2012 repræsenterer 37 antenne- og internetforeninger fordelt over hele landet med ca. 70.000 
husstande og levering fra såvel YouSee som Stofa og ”frie” antenneforeninger. Antenneforenin-
gerne ser det som vores opgave at skaffe medlemmerne det bedst mulige internet og tv-program-
mer til de lavest mulige omkostninger.  

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Poul Juul 
næstformand      
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