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Besvarelse af spørgsmål S 1431 stillet af Dennis Flydtkjær (DF) den 
18. marts 2013.

Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at det ikke alene er Bornholm, der nævnes i Er-
hvervs- og Vækstministeriets Bredbåndskortlægning fra december 2012, 
men at eksempelvis også Djursland, Lolland, Læsø, Langeland og enkelte 
steder i Jylland nævnes blandt de områder, som har den dårligste dækning 
med højhastighedsbredbånd i Danmark?

Svar:
Bredbåndskortlægningen fra 2012 viser, at der bl.a. på Norddjurs, et områ-
de ved Randers, mindre øer som Læsø, Samsø, Anholt, dele af Langeland
samt enkelte postnumre på Fyn, Sjælland og Lolland er lav tilgængelighed 
af 30 Mbit/s download. Der er således regionale og lokale forskelle i de 
hastigheder og teknologier, der er tilgængelige på tværs af landet, og der er 
områder, hvor virksomheder og forbrugere fortsat ikke kan få den bred-
båndshastighed, de ønsker. 

For så vidt angår Bornholm, gælder der en særlig udfordring ved, at ad-
gangen til højhastighedsbredbånd ligger væsentligt under landsgennemsnit-
tet. Under halvt så mange har adgang til 30 Mbit/s som landsgennemsnit-
tet. Ser vi på adgangen til 50 Mbit/s, er det kun 17 pct., der har adgang på 
Bornholm, mens det på landsplan er 77 pct., der kan få 50 Mbit/s. Der er 
ikke udsigt til, at den markedsbaserede udrulning vil kunne bringe Born-
holm op på landsgennemsnittet.

På Bornholm er både byer og landområder berørt af den manglende adgang 
til højhastighedsbredbånd. Med mere end 22.000 husstande og virksomhe-
der er Bornholm den ø i Danmark, hvor der er flest, der ikke har adgang til 
bredbånd med højere hastigheder. Der er fx omkring 13.000 husstande og 
virksomheder, der ikke kan få adgang til mindst 30 Mbit/s. 

For de øvrige nævnte øer og områder er der også udfordringer, men der er 
tale om mindre områder, der berører færre husstande og virksomheder end 
Bornholm. Her indeholder udspillet om Bedre bredbånd og mobildækning i 
hele Danmark en række initiativer, som kan være med til at forbedre dæk-
ningen i disse områder. Det drejer sig bl.a. om, at det offentlige har fokus 
på at stille dækningskrav i forbindelse med auktioner og indkøb. Regerin-
gen har allerede i forbindelse med auktionen over 800 MHz-frekvenserne 
stillet dækningskrav, og vi vil også ved de kommende frekvensauktioner i 
2016 og 2018 have fokus på at stille dækningskrav. 
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Kommunerne får desuden klare rammer for at stille dækningskrav i områ-
der med dårlig dækning i forbindelse med kommunale indkøb af bred-
bånds- og mobilforbindelser. 

Endvidere vil vi forbedre rammerne for branchens fortsatte investeringer i 
bredbånds- og mobiltaledækning. Vi vil bl.a. gøre op med urimelige leje-
priser for grunde til mobilmaster og gøre det nemmere at opsætte antenner 
i landområder og ved kysterne.


