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VÆKSTMINISTEREN

Besvarelse af spørgsmål S 1433 stillet af Dennis Flydtkjær (DF) den 
18. marts 2013.

Spørgsmål:
Mener ministeren, at Bornholm er det eneste sted i Danmark, hvor der er 
brug for en særlig indsats for at sikre adgangen til bredbånd med høje ha-
stigheder?

Svar:
Regeringen har fokus på at styrke adgangen til bredbånd i hele landet. Re-
geringens udspil om Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark
indeholder 22 konkrete initiativer, som forbedrer rammerne for bredbånd 
og mobildækning. 

Det vil bl.a. ske ved, at det offentlige har fokus på at stille dækningskrav i 
forbindelse med auktioner og indkøb, som kan fremme bedre mobil- og 
bredbåndsdækning i hele Danmark. Regeringen har allerede i forbindelse 
med auktionen over 800 MHz-frekvenserne stillet dækningskrav, og vi vil 
også ved fremtidige frekvensauktioner have fokus på at stille dæknings-
krav. 

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. Samtidig vil regeringen arbejde efter en ny, 
ambitiøs 2020-målsætning for uploadhastigheder på minimum 30 Mbit/s i 
hele landet. 

Endelig skal det være gennemsigtigt for forbrugerne, hvilke ydelser de får 
leveret. Regeringen vil fx arbejde for en europæisk mærkningsordning for 
mobiltelefoners antennekvalitet og en mere detaljeret opgørelsesmetode for 
bredbåndskortlægningen, så der gives bedre viden om bredbåndsdæknin-
gen lokalt.

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 
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Bornholm, mens det på landsplan er 77 pct., der kan få 50 Mbit/s.

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. 

Andre øer og områder har også udfordringer, men der er tale om mindre 
områder, der berører færre husstande og virksomheder. Her er der, som 
nævnt ovenfor, med udspillet om Bedre bredbånd og mobildækning i hele 
Danmark taget en række initiativer som vil bidrage positivt til at forbedre 
dækningen i andre områder.


