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Høringssvar for udkast til markedsanalyse på engrosmarkederne for

netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (marked 3HC).

Hermed GEV Fibernet A/Y høringssvar for udkast til markedsanatyse på engros
markeder for netadgang ti højkapacitetsinfrastruktur (marked 3HC)

Grundlæggende er GEV Fibernet ikke enig i konkLusionen i afsnit 5.8.3 side 205.
Citat: “GEV Fibernet har og inden for den nærmeste arrække vit have en stærk
markedsposition (SMP) pd delmarkedet GEV Elnet”, citat slut.

I afsnit 5.8, på side 201 kan man læse følgende: Citat: “En så høj grad af
koncentration indikerer, at der ikke er konkLirrence på detailniveau.”, citat slut.
Hvorledes denne konklusion er fremkommet, står vi aldeles uforstående overfor,
hvorfor en nærmere præcisering for forståelse anses for værende nødvendig endnu
en gang.

Her i Grindsted hat vi en meget stærk og lokal forankret antenneforening med en
bred og økonomisk attraktiv produkt-patette.
Siden GEV Fibernet blev stiftet og påbegyndte udrulning og tilkobling af kunder, har
vi måttet “kæmpe fra hus til hus”. At markedssituationen er som den er i Grindsted i
dag, er alene et resultat af mange års arbejde, i samarbejde med først
tjenesteudbyderen MVB, og siden tjenesteudbyderen Altibox om tilpasning af
produkter og en exceptionel god kundeservice.
Et andet faktum som tilsyneladende ikke er indgået i markedsanalysen et, at gennem
de seneste år, i nyudstykningsområder altid udrulles fiber/coax fra følgende
selskaber: GEV Fibernet (fiberinfrastruktur), Grindsted Antenneforening
(coaxinfrastruktur) og Nordlys (det tidligere SE) (fiberinfrastruktur).

I afsnit 5.8.1 modsiger analysen lidt sig selv med følgende udsagn, citat: “GEV
Fibernet ser dog ifølge Erhvervsstyrelsens oplysninger ikke, at selskabet kan
konkurrere prismæssigt med YouSee om den lokale antenneforening i Grindsted”.
Dette udsagn ser dog ikke ud til at have haft nogen betydning for den foreløbige
konklusion.
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At konkludere, at der ikke er konkurrence på detailniveau, er decideret forkert, og må bero
på manglende indsigt i de lokale forhold her i Grindsted.

Senere i samme afsnit, vurderer Erhvervsstyrelsen at der ikke er foretaget de nødvendige
foranstaltninger på GEV fibernet, der gør det muligt at håndtere flere samtidige
engroskunder i nettet. Derfor konkluderes det, at der ikke er tale om et reelt åbent net.
Dette står i skærende kontrast tit de faktuelle forhold, hvor følgende selskaber har
tilkoblede kunder på GEV Fibernet fiberinfrastruktur: Attibox, Global Connect/Nianet og TN
Tele Netværk IT AIS.
For år tilbage, inden fusionen mellem Global Connect og Nianet, havde Global Connect også
en erhvervskunde tilkobtet GEV Fibernets fiberinfrastruktur.

At konkludere, at der ikke er konkurrence på engrosniveau. er decideret forkert, og ma bero
på manglende indsigt i de lokale forhold her i Grindsted.

Vii GEV Fibernet har altid været og vil fortsat være åbne over for at flere udbydere
kunne/kan på vores infraslruktur teknisk har vi et simpelt setup som muliggør dette ganske
enkelt. Det er dog med den markante konkurrence og de deraf pressede prispunkter
imidtertid ganske urealisti5k at tro at dette sker eller vil ske - ganske enkelt fordi
indholdsleverandoren ikke kan tjene penge, idet prispunkterne i forvejen er lave.

Som nævnt i indtedningen, er der i afsnit 5.8.3 side 205, anført Erhvervsstyrelsens samlede
vurdering af GEV Fibernet’ markedsposition.
Under henvisning tit foranstående, er vï ikke enige i dot 2: Citat: “&edbåndstjenester i
GEV’s fibernet afsættes alene af én tjenesteudbydec”, citat slut. Dette er jf. foranstående,
decideret forkert.

Vi har følgende kommentar tit dot i afsnit 5.6.3, side 205:
Det faktum, at GEV Fibernet dækker 98 pct. at delmarkedet med højkapacitetsinfrastruktur,
skyldes alene det faktum, at Grindsted Antenneforening har valgt at fastholde deres kunder
på coaxinfrastruktur.

Vi har følgende kommentar/spørgsmål tit dot 4 i afsnit 5.8.3, side 205:
Det anføres at GEV Fibernet ejer knapt 100% af alle fibertilstutninger. Hvorledes harmonerer
dette med det i afsnit 5.8.2, side 202 anførte: Citat: “10,4% af husstandene har adgang tit to
fiberinfrastwkturer - hhv. GEV’s egen fiberinfcastruktur og Nortys “?

Vi forventer der vil ske en revurdering af SMP-statussen for GEV Fibernet.
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