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Dansk Energi kvitterer for at problemstillingenmed at sikre ordentlig bredbåndsdækning i
hele landet nu tages op, og opfordrer til, at man på tværs af de politiske partier finder en
løsning.
Denne løsning bør være fremtidssikret og ikke blot lappe huller på kort sigt, den bør opfylde den nationale bredbåndsmålsætning, og den bør være afgrænset til områder, hvor markedskræfterne svigter.

Hertil bemærkes:
Regeringen ønsker en god digital infrastruktur som grundlag for øget digitalisering og
vækst i hele Danmark. Borgere og virksomheder forventer i dag, at der er adgang til tidssvarende bredbåndshastigheder, der f.eks. kan benyttes til e-handel, digitale tjenester og offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.
Regeringen arbejder derfor efter en målsætning om, at alle husstande og virksomheder i
Danmark skal have adgang til bredbånd med hastigheder på mindst 100 Mbit/s i 2020. Det
er væsentligt mere ambitiøst end målsætningen i EU.
Selvom den danske regering har sat sig meget ambitiøse mål, viser den seneste bredbåndskortlægning for 2012, at Danmark allerede er nået langt i forhold til at opfylde sin målsætning for 2020. Tallene for 2012 viser, at tilgængeligheden af bredbåndsforbindelser med
100 Mbit/s er steget betydeligt fra 2011 til 2012, nemlig fra 38 pct. til 65 pct. af alle danske
husstande og virksomheder.
Regeringen har fortsat fokus på udviklingen og vil tage de skridt, der er nødvendige for at
sikre en veludviklet digital infrastruktur i Danmark.
En midlertidig skattemæssig fradragsordning er efter regeringens opfattelse ikke den rette
løsning. Den fremtidige udvikling på dette område skal ikke styres via skattelovgivningen.
Regeringen er på vej med etudspil, der skal bidrage til bedre mobildækning og bredbåndsforbindelser i hele landet. Som det fremgår af Vækstplan DK, så har regeringen allerede sat
60 mio. kr. af til brug for bredbåndsudrulningen på Bornholm.
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