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Ida Riber Thomsen

Fra: Jens Jönsson <jens@skywire.dk>
Sendt: 27. april 2020 01:36
Til: Mads Rahbek Bach Rasmussen
Emne: SV: Udkast til geografisk afgrænsning for marked 3H 

Hej Mads, 
 
 
Fin rapport  
 
Vedr. VEKSel A/S (Langeland), er du forkert på den. Både TDC og SEF (Stofa) udruller fibernet på 
Langeland, da de har vundet projekter i bredbåndspuljen 2018 og 2019. 
Skywire udruller også fibernet på Langeland, pt. er det kun begrænset område (Ristinge) der er 
dækket, samt lokalt i Rudkøbing. Vi er startet fibernet udrulning i Tullebølle. 
  
  
Med venlig hilsen/Best regards 
  
  
Jens Jönsson 

  
Telefon: +45 3222 6060 
E-mail: jens@skywire.dk  

Web: www.skywire.dk  

Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe mailen ud? 
Denne e-mail kan indeholde personlige og fortrolige oplysninger. Modtager du mailen ved en fejl, beder vi dig returnere den til afsender hurtigst 
muligt uden at distribuere, kopiere eller arkivere den. 
Da e-mails kan ændres elektronisk, tager Skywire ikke ansvar for denne meddelelse og eventuelle vedhæftede filer, ligesom Skywire ikke er 
ansvarlig for uberettiget adgang til e-mailen. 
Mød os på Facebook: http://www.facebook.com/skywire.dk  
  
Fra: Mads Rahbek Bach Rasmussen <MadRas@erst.dk>  
Sendt: 24. april 2020 15:42 
Emne: Udkast til geografisk afgrænsning for marked 3H  
  
Erhvervsstyrelsen sender hermed udkast til geografisk afgrænsning for marked 3H i høring hos branchen. Frist for at 
sende eventuelle bemærkninger er den 20. maj 2020.  
  
Baggrunden for at offentliggøre udkastet til geografisk afgrænsning for marked 3H, som en selvstændigt rapport, er, 
at Erhvervsstyrelsen har fundet behov for at justere den geografiske markedsafgrænsning i forhold til den 
afgrænsning, der ligger til grund for de gældende markedsafgørelser. Erhvervsstyrelsen ønsker at indhente 
branchens input og bemærkninger til styrelsens rapport. 
  
Udkastet vil i næste uge blive lagt på høringsportalen. 
  
Høringssvar kan sendes til postmar@erst.dk samt madras@erst.dk 
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Erhvervsstyrelsen vil gerne understrege, at den geografiske markedsafgrænsning sker forud for analysen af, hvorvidt 
en aktør har en stærk markedsposition (SMP). Der foretages således ingen vurdering af konkurrenceforholdene iht. 
SMP-udpegning i denne rapport. Vurderingen af konkurrenceforhold sker her alene for at vurdere, om der er 
geografiske forskelle, der betyder, at markedet efter styrelsens opfattelse skal opdeles i geografiske delmarkeder. 
  
Det skal desuden bemærkes, at tallene i tabel 9 i rapporten er fjernet på grund af fortrolighed. 
  
Med venlig hilsen 
 
Mads Rahbek Bach Rasmussen 
Fuldmægtig 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Telemarked 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 35291000 
Direkte: +45 35291095 
E-mail: MadRas@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVSMINISTERIET 
 
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag 
for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.  
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.  
  


