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Høringssvar vedr. bredbåndspuljen 

Teleindustrien i Danmark takker for høringen og vil gerne fremsætte en 

række generelle bemærkninger til høringen. 

 

Teleindustrien mener generelt, at investeringerne i teleinfrastrukturen 

fremmes bedst gennem grundlæggende principper om markedsbaseret 

udvikling og teknologineutralitet – at sikre en rød tråd i telepolitikken og 

sikre bred opbakning og forudsigelighed for de oftest meget store og 

langsigtede investeringer i branchen.  

 

Der er afsat 200 mio. kr. i bredbåndspuljen over 4 år, hvilket skal ses i 

sammenhæng med branchens tilsvarende investeringer på over 24 mia. 

kr.  i samme periode. Det, der fremmer dækningen med bredbånd bedst, 

er gode og forudsigelige rammevilkår for telebranchens investeringer. 

Teleindustrien skal således efterspørge en større grad af forudsigelighed 

og markedskonformitet i bredbåndspuljen, hvilket vi også efterlyste i vo-

res sidste høringssvar om bredbåndspuljen, som blev hasteændret blot 10 

dage før ansøgningsfristen, for at bringe bekendtgørelsen i overensstem-

melse med EU-reglerne.  

 

Teleindustrien vil foreslå, at regeringen søger en såkaldt paraplygodken-

delse hos EU-Kommissionen for dels at sikre, at reglerne er i overens-

stemmelse med EU-reglerne og således ikke efterfølgende skal hasteæn-

dres, men måske endnu mere vigtigt, for at få godkendt et sæt mere 

markedskonforme og relevante krav, der passer til det danske marked. 

 

Det gælder i særdeleshed kravet om, at der skal etableres 2 ekstra tom-

rør ved støttede net. Der er næppe stor efterspørgsel fra markedets par-

ter til adgang via passiv infrastruktur i de områder, hvor bredbåndspul-

jen skal anvendes. Projekterne i puljen er typisk små og baseret i yder-

områder og egner sig ikke til 3. parts adgang via passiv infrastruktur. 

Kravet om tomrør bliver herved blot et fordyrende element i udrulnin-

gen, uden at skabe den øgede konkurrence, som kravet ellers er tiltænkt. 
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Teleindustrien har i den forbindelse fremsendt en forespørgsel til Ener-

gistyrelsen, om hvordan vi skal fortolke kravene om etablering af tomrør. 

Det er vigtigt med en snarlig afklaring heraf, for at undgå at det går ud-

over selskabernes investeringer. En paraplygodkendelse vil i øvrigt fjer-

ne den slags barrierer. 

 

Bredbåndspuljen har herudover bidraget positivt på bredbåndsmarkedet 

i forhold til at samle efterspørgslen og have fokus på egenbetalingen. Det 

er elementer, der også bidrager til den kommercielle udrulning.   

 

Endelig skal det bemærkes, at der bør tilstræbes en højere grad af tekno-

logineutralitet, idet mobilområdet de facto er udelukket.  
 

Med venlig hilsen 
 

 
 
Jakob Willer 
Direktør 

 


