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Energistyrelsen – Center for Tele 

Sendt via mail til tele@ens.dk.  

Høring vedrørende Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af 

højhastighedsbredbånd 

 
Alle – både landbrug, borgere og virksomheder – har brug for en god internetadgang. God 

internetadgang er essentielt for både private og virksomheder. For sidstnævnte er det centralt for 

drift og for at leve op til myndighedskrav, der kan fx nævnes for adgang til rådgivere, IT- og 

beslutningssystemer, samt overvågning af udstyr, overførsel af regnskabsdata og digital 

indberetning af diverse lovpligtige oplysninger til myndighederne mv..  

 

På tværs af brancher har en del virksomheder udfordringer med at få en bredbåndsforbindelse med 

en tidsvarende og tilstrækkelig hastighed og kvalitet.  Der er lokale områder over hele landet, hvor 

dækningen ikke er tilstrækkelig. Det er en udfordring for de virksomheder, der ligger i sådanne 

områder, og det kan være en barriere for at få flere erhvervsdrivende til at etablere sig.  Landbrug, 

beboere og virksomheder i landdistrikter, foruden skov- og turisterhvervet, er stadig i 2016 hæmmet 

af disse problemer, og der er ikke på tilstrækkelig kort sigt aktiviteter nok i gang for at udbedre 

dette. 

 

Bredbåndspuljen er meget begrænset aktivitet i den sammenhæng, men rummer mulighed hvor der 

lokalt er ildsjæle, viden og ressourcer til at gennemføre et projekt, dog på vilkår der kan være ret 

komplicere og ressourcekrævende. L&F støtter bredbåndspuljen og ønsker at dens udmøntning 

bliver bedst mulig. 

 

Enhver praktisk/teknisk begrænsning i anvendelsen af bredbåndspuljen finder vi i konflikt med 

målet for puljen.  Forslag i § 21 stk. 2 om at begrænse det til ”fysisk produkt” og endvidere 

indskrænke det ved at skrive ”sort fiber eller kobber” ikke bare som eksempel, men definition, kan 

virke teknisk begrænsende eller fordyrende på mulige projekter. Landbrug & Fødevarer mener 

derfor, at det bør udgå. 

  

Med venlig hilsen 
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