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ÅBENT BREV TIL FIBIA A/S OG TIL ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTEREN

Hvor er Fibias anstændighed i forhold til kunder og statsstøtte?
På et møde først i maj var der ingen tvivl hos salgskonsulenten fra fibernetselskabet Fibia A/S. Vores forslag
om fem fibernetprojekter på Egebjerghalvøen lød meget fornuftigt, og han var villig til i første omgang at
sætte to af projekterne i gang. Han skulle bare lige have sine produktionsfolk til at finpudse forslagene. Så
kunne vi godt regne med, at Englandshuse og Abildøre/Frostrup hen over sommeren ville få tilbud om
fibernet fra Fibia.
Stor var glæden hos os i projekt Bedre bredbånd på Egebjerghalvøen. Hvad der var et stort ønske hos os, så
også ud til at være en god forretning for Fibia. Så vi indkaldte alle de lokale frivillige til borgermøde først i
juni i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus for at planlægge, hvordan vi skulle gribe projekterne an. Til mødet
var også inviteret salgskonsulenten fra Fibia.
Men vi kunne næsten ikke tro vores egne ører, da konsulenten fik ordet: Fibia ville alligevel ikke opstarte de
to projekter i Englandshuse og Abildøre/Frostrup. Det næste års tid ville det være selskabets politik ikke at
igangsætte nye projekter som vores, men udelukkende at gennemføre projekter med tilskud fra
regeringens bredbåndspulje. Så hvis vi fortsat ønskede bedre bredbånd i Englandshuse og
Abildøre/Frostrup fra Fibia, så måtte vi søge statsstøtte gennem regeringens bredbåndspulje. Noget som
samtidig også vil betyde mindst en fordobling af egenbetalingen til etablering for den enkelte forbruger.
Man kan i aftalen om regeringens bredbåndspulje læse, "at det i udgangspunktet er markedet selv, der skal
udrulle telenet i Danmark. Det offentlige skal kun blande sig, hvor markedet kan have vanskeligt ved at nå
ud". For os at se går Fibia direkte imod regeringens intentioner med bredbåndspuljen, når de henviser
kommercielt fornuftige projekter som vores i Englandshuse og Abildøre-Frostrup til at søge statsstøtte via
bredbåndspuljen.
Så er det vi spørger ledelsen i Fibia: Hvor er jeres anstændighed i forhold til kunderelationer og meningen
med statsstøtte? Og vi spørger energi-, forsynings- og klimaministeren på Christiansborg: Var det virkelig
det, der var meningen med regeringens bredbåndspulje?
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