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Digital vækst i HELE Danmark
Til medlemmerne af Udvalget for Landdistrikter og Øer,
I forlængelse af udvalgsmødet den 15. januar 2013 vedrørende bredbåndsdækningen i
Danmark, ser vi fra Dansk Energi anledning til en opfølgning.
Som brancheforening for de andelsejede energiselskaber, der er i fuld gang med at udrulle
fibernet rundt om i Danmark, herunder landdistrikterne, vil vi kvittere for, at I tager fat i problemstillingen med at sikre en ordentlig dækning med højhastighedsbredbånd i hele landet.
Særligt relevant er de områder, hvor markedskræfterne er udfordret, det vil sige hvor der er
en økonomisk udfordring for kommercielle aktører i at få en forretningsplan til at hænge
sammen og dermed sikre dækningen.
Udfordringen er noget, som vi og vores medlemmer tager dybt alvorligt og har gjort det i en
lang årrække. Det skyldes ikke mindst det andelsmæssige ejerskab i vores medlemskreds.
Vores medlemmer forventer over de næste 3 år, samlet at investere 4,7 – 5 milliarder danske kroner i at bringe fibernettet ud til flere borgere, virksomheder og offentlige institutioner
i hele landet – herunder i landdistrikterne. Investeringerne vil være et væsentligt bidrag til at
sikre en større udbredelse af en fremtidssikker digital infrastruktur.
Udfordringerne med at dække hele Danmark
Selv i et lille land som Danmark vil der dog som nævnt være områder, hvor højhastighedsbredbånd ikke når ud uden statslig indblanding, og det er desværre tydeligt, at en digital
kløft allerede er ved at blive skabt.
En kløft mellem dem der har adgang til højhastighedsbredbånd og dem der hægtes af. I
andre lande har man for længst taget fat i problemstillingen med at sikre en så vid adgang
til højhastighedsbredbånd som muligt. For at minimere kløften.
I Sverige er det eksempelvis muligt for borgerne at få et fradrag ved nedgravning af kabler
til en ny højhastighedsinfrastruktur. Fradraget gives for arbejdet, der udføres på grunden,
hvor boligen ligger.
Et tilsvarende forslag har Dansk Folkeparti lanceret og lagt op til debat i Folketinget. Forslaget giver rigtig god mening, hvis indsatsen målrettes områder, hvor markedskræfterne er
udfordret.
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Det vil kunne bidrage til at understøtte en fremtidssikker løsning for de borgere, som i dag
står uden ordentlige netforbindelser, og samtidig sikre, at det er borgere med et reelt behov
som også benytter sig af fradraget. Forslaget vil ydermere kunne understøtte et fremadrettet vækstperspektiv, hvor ordentlige bredbåndsforbindelser er en stigende forudsætning for
at sikre bosætningen og erhvervstiltrækningen i landdistrikterne.
Udover konkrete initiativer fra staten, har kommuner som eksempelvis Ringkøbing-Skjern
Kommune forsøgt at bruge deres købekraft i et udbud til at sikre en større udbredelse af
højhastighedsforbindelser i kommunen. Kommunernes brug af købekraften kan i visse tilfælde give god mening, eksempelvis kan forhandlingspositionen også tænkes brugt på
mobilområdet: Vil en udbyder sætte en mast op i et lukrativt område, kan kommunen måske samtidig få sat en mast op i et mindre attraktivt område.
Der er klarhed over hvor skoen trykker, men der skal gøres noget ved det
Regeringen (ved Erhvervsstyrelsen) laver hvert år en bredbåndskortlægning, der dokumenterer de hvide pletter i Danmark, som står efterladt tilbage med smalbåndsforbindelser.
År efter år er det de samme områder, der påviser hvor skoen trykker og bredbåndskvaliteten er i bund.
Der er et reelt problem og vi håber, at I på tværs af de politiske partier vil gå i dialog om at
finde en løsning, så borgerne i landdistrikterne ikke står tilbage med den digitale sorteper.
Vi opfordrer til en løsning der:




er fremtidssikker og ikke blot lapper huller på den korte bane
opfylder den politiske målsætning om en hastighed på minimum 100 Mbit/s
afgrænser sig til områder, hvor markedskræfterne svigter

Vi står meget gerne til jeres rådighed for yderligere uddybning.

Med venlig hilsen
Dansk Energi
Thomas Woldiderich
Chefkonsulent, cand.merc.jur
Tlf. 22 750 412
two@danskenergi.dk
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