
Fra: Erik Rolfsen Nissen [mailto:eriknissen@eroni.dk]  

Sendt: 6. oktober 2006 11:33 

Sendt til: Folketingets Oplysning 

Samtale: Adgang til Internet bør være gratis 

Emne: Adgang til Internet bør være gratis 

 

 

 

Til Udvalget for Videnskab og Teknologi 

 

Hermed videresendes brev om adgang til Internettet, som IT-styrelsen har foreslået fremsendt til 

Udvalget for Videnskab og Teknologi.   

 

Som hovedregel bør gælde, at private virksomheder ikke bør kunne lukrere på ydelser og service, 

som det offentlige stiller til rådighed for borgerne og som det offentlige kræver (ofte med strukturel 

tvang) at borgerne skal anvende. Hvis der skal være tale om betaling, kan det kun være en betaling, 

der dækker omkostningerne ved at vedligeholde denne adgang for alle borgere (dvs. adgang skal i 

princippet være lige så billig som brugen af dankortet). Dette vil samtidig bidrage til, at brugen af 

IT-teknologi vil blive spredt til endnu flere i samfundet, da omkostningerne herved vil blive 

reduceret ganske betragtelig.   

 

Private virksomheder kan så på Internettet sælge tillægsydelser, som de så rimeligvis kan tage 

betaling for. 

 

  

med venlig hilsen 
 

Erik Rolfsen Nissen 

Johannevej 29 

2920 Charlottenlund. 

 

   

 

 

----- Original Message -----  

From: 'I-KOK - 1881' <1881@itst.dk> 

To: 'Erik Rolfsen Nissen'  

Sent: Mon Mar 6 12:18 

Subject: Fwd: Internet 

 

 

 

 

-----Oprindelig meddelelse-----  

Fra: Erik Rolfsen Nissen [eriknissen@eroni.dk <javascript:top.opencompose('<a href=> 

','','','')">eriknissen@eroni.dk <javascript:top.opencompose('eriknissen@eroni.dk','','','')> ]  

Sendt: 5. marts 2006 15:59  

Til: I-KOK - 1881  

Udvalget for Videnskab og Teknologi 
UVT alm. del - Bilag 12 
Offentligt            



Emne: Danmark.dk kommentar  

 

Kære Erik Rolfsen Nissen  

Det er desværre ikke noget, vi kan gå ind i, men du kan kontakte Folketinget  

- Udvalget for Videnskab og Teknologi på folketinget@folketinget.dk 

<javascript:top.opencompose('folketinget@folketinget.dk','','','')> : Att.:  

Udvalget for Videnskab og Teknologi, og fremføre dine synspunkter.  

Vi er i gang med en brugerundersøgelse. Må vi ringe til dig og stille nogle  

få spørgsmål? Det tager kun et par minutter. Hvis ja, beder vi dig venligst  

besvare denne e-mail og oplyse dit tlf.nr. og evt. tidspunkt, hvor det passer  

dig bedst, at vi ringer.  

Med venlig hilsen  

Genvejen til det offentlige/ik  

telefon 1881, e-mail 1881@itst.dk <javascript:top.opencompose('1881@itst.dk','','','')>   

IT- og Telestyrelsen  

Holsteinsgade 63  

2100 København Ø  

 

 

 

 

 

Erik Rolfsen Nissen  

Adresse:  

Johannevej 29  

2920 Charlottenlund  
Email:  

eriknissen@eroni.dk <javascript:top.opencompose('eriknissen@eroni.dk','','','')>   

Kommentar:  

Der er nu planer om, at eksempelvis skatteopgørelser og lignende kun skal  

sendes til borgerne på Internettet, hvilket jo sådan set er en meget god ide,  

så længe der er strøm til at drive computerne.  

Men det er ikke forståeligt for mig, at det så skal koste så mange penge at  

være koblet på nettet og at private firmaer bare kan sidde og og titte, mens  

pengene fosser ind i deres kasser fordi de scorer godtpå deres priser og  

fordi det er altfor dyrt at være koblet på nettet.  

Hvis det offentlige skal kommunikere med borgerne via nettet - og det er ok -  

så skal det være gratis at være koblet til Internettet.  

Det er da det mindste man kan forlange. Det koster jo ikke borgerne penge at  

få sendt eksempelvis en skatteopgørelse nu med posten (bortset fra, at det  

betales over skatten).  

Hvorfor skal jeg betale flere hundrede kroner hver måned for at kommunikere  

med det offentlige via nettet - og så til en privat netudbyder, som ikke har  

noget med sagen at gøre?  

Måske kan I gøre noget ved det?  

 

Venlig hilsen  

Url : 


