
Til Erhvervsstyrelsen,  
 
På vegne af Antenneforeningen Aarhus (”AFAA”) retter jeg henvendelse i anledning af ovennævnte 
høring, hvor der er frist for afgivelse af bemærkninger til den 27. august 2021. AFAA har følgende 
bemærkninger om faktiske forhold. 
 
I høringsmaterialet indgår som bilag 1 ”Markedsanalyse af engrosmarkederne for netadgang til 
højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC)” (juli 2021).  
 
Der indgår i markedsanalysen faktiske oplysninger om forholdene i og omkring Århus, som 
Antenneforeningen Aarhus ikke kan nikke genkendende til. 
 
Det fremgår således på s. 327, at AFAA skulle have valgt at opsige samarbejdet med Norlys, og at 
engrosforbindelser afsat på foreningens coax-net vil overgå til foreningens samarbejdspartner 
Kabelplus. Det synes at blive lagt til grund, at Norlys’ markedsandel derved vil falde fra 41,4 til 22 %.  
 
Oplysningerne er forkerte eller mangelfulde af flere årsager:  
 

- AFAA har ingen aftaler med Norlys. AFAA har alene aftaler med Stofa A/S; i øvrigt baseret på 
kontrakter helt tilbage fra 1970’erne og 1990’erne. På baggrund af disse aftaler leverer Stofa 
A/S internet- og TV-tjenester i detailsalg til borgere i Århus. AFAA er ikke bekendt med, at der 
afsættes engros på nettet i Århus. Dette vil i givet fald ikke have hjemmel i aftaler mellem 
AFAA og Stofa A/S. 

- I tilknytning til ovenstående har Stofa A/S i øvrigt ved flere lejligheder påberåbt sig at have 
eksklusive rettigheder til at anvende nettet i Århus til tjenesteudbud. 

- Det er korrekt, at AFAA har opsagt alle aftaler med Stofa A/S. Opsigelsen blev afgivet i 
november 2020. Idet der ved de oprindelige kontrakter fra 1970’erne og 1990’erne er 
etableret en eller anden grad af fælles ejendomsret til dele af nettet, har Stofa A/S imidlertid 
rejst krav om, at AFAA skal betale et beløb på kr. 415 mio. for, at AFAA kan overtage den fulde 
ejendomsret til nettet i medfør af en gældende køberet etableret helt tilbage i 1978. Der 
verserer en voldgiftssag om dette. Betaling af et beløb af denne størrelsesorden er selvsagt 
umuligt for AFAA. Hvis sagen ikke når en løsning, som muliggør AFAA’s overtagelse af nettet, 
kan det være nødvendigt for AFAA at træde tilbage fra opsigelsen af samarbejdet. 

- Der henvises til ”foreningens” coax-net. Stofa A/S har som nævnt påberåbt sig en grad af 
medejerskab til AFAA’s net i Århus, som Stofa A/S også påberåber sig at have eksklusiv adgang 
til at benytte. Faktum er således, at det i øjeblikket hverken er teknisk eller praktisk muligt for 
andre end Stofa A/S at udbyde tjenester via nettet i Århus.  

- Det er ikke korrekt, at der eksisterer aftaler med Kabelplus med det beskrevne indhold. AFAA 
er uforstående over for, hvor denne oplysninger er kommet fra. AFAA har et teknisk 
samarbejde/leverancesamarbejde med Kabelplus.  

 
Det kan i øvrigt oplyses, at Stofa A/S i forbindelse med det rejste krav på kr. 415 mio. har angivet, at 
der ikke er beregnet en værdi af den nuværende kundebase. Dette synes at indikere, at Stofa vil søge 
at flytte kunderne – AFAA’s medlemmer – over på en anden platform. I givet fald forekommer det 
forkert, at der skulle være udsigt til, at den samlede markedsandel falder fra 41,4 % til 22 %.  
 
AFAA er til rådighed for drøftelse af ovenstående, hvis Erhvervsstyrelsen har ønske herom. 
Henvendelse kan rettes til undertegnede.  
 
Med venlig hilsen / Kind regards 

 

 
 
Torkil Høg 
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