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Høringssvar på analyseudkast vedrørende engrosmarkeder for bredbånd 
 
Med henvisning til e-mail af 8. juli 2020 med invitation til at fremsende bemærkninger til 
analyseudkastet vedr. engrosmarkeder for bredbånd, skal vi herved komme med vores 
kommentarer. Vores kommentarer skal ses i sammenhæng med og som et supplement til det af 
Dansk Energis indsendte høringssvar. 
 
Helt generelt finder vi markedssegmenteringen i forhold til elnetselskabernes bevillingsgrænser 
ganske mærkværdig. Vi finder, at man ved at anvende denne inddeling ender ud med markeder, der 
er meget uens i størrelse, og er ret tilfældigt afgrænset, idet hverken postnumre, kommune- og 
bygrænser følges. 
 
Konkret i forhold til nef Fiber stiller vi os tvivlende over for opgørelsen af markedet. Det drejer sig 
om tallene, som er vist i figur 95 på side 278, hvor der i 2019 skulle være XXXX fiberforbindelser og 
4.204 coax-forbindelser på markedet. De XXXX fiberforbindelser kan vi nikke genkendende til; men 
vi stiller os meget tvivlende over for, at de 4.204 stk coax-forbindelser er det korrekte tal. Vores 
forventning er, at dette tal er meget større; men vi har ingen muligheder for endeligt at kontrollere 
det.  
 
Vi har i stedet lavet en tilnærmet opgørelse på baggrund af de offentligt tilgængelige tal i området. 
De foreninger, som vi er bekendt med, der leverer via Coax på Ravdex' marked er: Kerteminde 
Antenneforening, Munkebo Antennelaug, Antennelaug 78 Øst, Martofte Antenneforening, Bullerup 
Antennelaug og Glentevejs Antennelaug. 
 
Via Kerteminde Antenneforenings web-site kan vi se, at de ved udgangen af 2019 havde 2.504 
medlemmer og Antennelaug 78 Øst havde 1.355. Det betyder, at to aktører ud af 6 i området har 
3.859 coax-forbindelser ud af den total på 4.204 stk, der indgår i analysen. Dermed skulle de 
resterende 4 aktører alene have 345 forbindelser, hvilket med vores kendskab til disse aktører og 
det lokale dækningsområde lyder usandsynligt lavt. 
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Såfremt antallet af coax-forbindelser er væsentligt højere end anført i analysen, vil det have 
konsekvenser for markedets størrelse og dermed for aktørernes markedsandele i området, hvilket 
kan få konsekvenser for konklusionen i analyse vedr. nef Fiber. 
 
Vi anbefaler derfor, at der undersøges nærmere, hvorvidt de anvendte tal for coax-forbindelser til 
beregning af markedets størrelse er korrekte. 
 
Vi står i øvrigt gerne til rådighed med yderligere oplysninger, såfremt der er behov herfor. 
 
 
Med venlig hilsen 
  

nef Fiber A/S 
 
 
Jørgen Skov Rasmussen  
Adm. direktør  
E-mail jsr@nef.dk  
 
 
 


