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ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTEREN

29. april 2013

Besvarelse af spørgsmål S 1703 stillet af Dennis Flydtkjær (DF) den 
19. april 2013.

Spørgsmål:
Kan ministeren oplyse, om det har været en del af regeringens overvejelser, 
at man har sat en uploadmålsætning på uambitiøse 30 Mbit/s ud fra at den 
vurdering, at det i år 2020 kan leveres på det eksisterende kobbernet, uden 
der skal tages yderligere initiativer fra regeringen? 

Svar:
Regeringens målsætning er blandt andet baseret på analyser af de forvente-
de behov hos forskellige typer af husstande og virksomheder for uploadka-
pacitet i 2020.

Målsætningen vurderes at kunne opnås inden for rammerne af det gælden-
de teleforlig, hvor udgangspunktet er en markedsbaseret og teknologineu-
tral tilgang til udrulning. 

Det forventes, at kommende standarder inden for de mest udbredte access-
teknologier vil kunne medvirke til at både trådløse teknologier som LTE
og WiFi samt kablede teknologier som fiber, coax og xDSL kan understøt-
te målsætningen.

Regeringen har præsenteret 22 initiativer i udspillet Bedre bredbånd og 
mobildækning i hele Danmark, som skal bidrage til at skabe bedre bred-
båndsforbindelser og mobildækning i samarbejde mellem offentlige og 
private aktører. Initiativerne retter sig mod både statslig regulering, tele-
branchen, regioner, kommuner og forbrugerne.

Regeringen vil desuden gennemføre et review i 2017 for at evaluere, hvor-
vidt initiativerne er tilstrækkelige til at nå 2020-målsætningerne for down-
load- og uploadhastigheder.
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