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Svar sendt til Energistyrelsen via mail tele@ens.dk. 

 
Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af 

højhastighedsbredbånd i 2017 

 

Indledende bemærkninger 

Landbrug, virksomheder og borgere har brug for en god internetadgang, både for at 

kunne drive forretning og for at kunne leve et liv i et moderne samfund. Landbrugene har 

behov for godt bredbånd i forbindelse med adgang for rådgivere, IT- og 

beslutningssystemer samt overvågning af udstyr og overførsel af oplysninger, som der er 

forpligtigelse til at indberette digitalt til diverse offentlige myndigheder. Derudover bliver 

fødevareerhvervet stadig mere digitaliseret, hvilket kræver tilstrækkelig effektiv 

netforbindelse. Slutteligt så er internetcentralt for bosætning. Borgere og familier ønsker 

ikke at bosætte sig i området med utilstrækkelig netforbindelse, således har hurtigt 

internet betydning for liv og vækst i hele Danmark. 

 

Landbrug & Fødevarer ser med tilfredshed på fortsættelse af bredbåndspuljen som – om 

end i meget begrænset omfang - fremmer udrulningen af bredbånd i områder med dårlig 

dækning.  I 2016-puljen er blot hjulpet 3.700 husstande svarende til 1 ‰, som er et lavt 

tal i forhold til den aktuelle og akutte mangel på acceptabelt bredbånd.  

 

Overordnet kommentarer 

 Landbrug & Fødevarer finder, at der skal fokuseres på at hjælpe erhvervsdrivende 

uden for landsbyerne.  Jo større projekter - jo flere kan få fordel af det, men jo større 

projekterne er, jo større sandsynlighed er der for, at teleselskaberne på 

markedsmæssige vilkår selv kan sørge for dækning. Landbrug & Fødevarer mener 

derfor, at projekter i landdistrikter bør prioriteres højere end projekter i mere 

bymæssig karakter i forstæder og landsbyer.   

 

Specifikke kommentarer 

 Paragraf 1:  

Kravet om ”sammenhængende områder” bør tolkes som geografisk 

sammenhængende - uden skelen til vejnavne og tæt bebyggelse - for ellers kan 

borgere i landsbyer prioriteres over landbrug. 

 

 Paragraf 2, stk. 1:  

Kravet til teknologi bør ikke stilles højere end gængse nuværende 

bredbåndsløsninger, hvor markedskræfterne råder, da det fordyrer projektet unødigt i 

forhold til, at alternativet er intet bredbånd. 

 

 Paragraf 21 og 22:  

Kravene må ikke fordyre eller komplicere projekterne unødigt og derved begrænse 
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anvendelsen i landdistrikter.  Hele bekendtgørelsen - og Paragraf 22 og 23 i 

særdeleshed - bør kvalitetssikres, så bekendtgørelsen på intet punkt stiller større 

krav end dem, der gælder for de nuværende udbydere på markedet. 

 

 Bredbåndspuljen kan ikke stå alene, men der kræves betydelige, yderligere tiltag for 

at muliggøre den nødvendige infrastruktur i landdistrikter over hele landet, og 

landbrugs- og fødevarevirksomhederne kan ikke vente til 2020. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Kathrine Blæsbjerg Sørensen 

Erhvervspolitisk konsulent 
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