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Ny regering, nye ministre, nye ordførere og et nyt udvalg for digitalisering og it 

I december 2022 fik Danmark en ny regering og en ny minister med ansvar for teleområdet. 

Det er tidligere direktør i Dansk Energi Lars Aagaard (M), der har overtaget posten som klima-, 

energi- og forsyningsminister, og derved også minister for den digitale infrastruktur. 

Fra TI byder vi ministeren velkommen og glæder os til samarbejdet om udbygning af den 

digitale infrastruktur og om at skabe forudsætningerne for at gøre Danmark til et af verdens 

førende digitale lande.  

Med den nye regering har vi også fået en digitaliseringsminister. Det er Marie Bjerre (V), der 

varetager dette nye spændende embede som digitaliseringsminister og minister for ligestilling.  

Endvidere er der taget det nye interessante tiltag at etablere et udvalg for digitalisering og it i 

Folketinget. Udvalget skal have fokus på digitalisering af den offentlige og den private sektor, 

databeskyttelse og -etik og borgernes rettigheder i den digitale verden m.v.  

Det bliver spændende at følge den nye minister og det nye udvalgs arbejde. Det kunne være en 

overvejelse, om også telespørgsmål kan drøftes i det nye udvalg. Alle it-ordførerne er også 

teleordførere, og der er derfor fuldt personsammenfald i ordførerkredsen. Endvidere er det 

naturligt, at man i forbindelse med drøftelser om digitalisering og it også forholder sig til den 

digitale infrastruktur, som er forudsætningen for digitaliseringen.  

Vi ser i TI frem til samarbejdet med de nye ministre, det nye udvalg for digitalisering og it og de 

nye ordførere på it- og teleområdet.  

Status for SBBU (skift af bredbåndsudbyder)  

Den 1. januar 2023 trådte nye regler i kraft, der betyder, at en bredbåndskunde, der ønsker at 

skifte udbyder, nu har mulighed for at bede sin nye udbyder koordinere skiftet med den 

nuværende udbyder. Denne mulighed følger af reglerne i ”Bekendtgørelse om oplysningskrav 

ved udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester”. 

For at sikre forbrugerne nogle gode kundeoplevelser ved skift mellem selskaberne har vi i TI 

udarbejdet en brancheaftale. Med brancheaftalen er der aftalt administrative processer, som 

muliggør, at kunder ved skift af bredbåndsudbyder let kan vælge at give den nye udbyder 

fuldmagt til at opsige kundens aftale med den hidtidige udbyder og koordinere datoen for 

kundens skift, så perioder med nedetid og dobbelt abonnementsbetaling minimeres til én dag. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/523
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/523


Brancheaftalen er udarbejdet af TI’s medlemmer og er også åben for selskaber, som ikke er 

medlemmer af TI. 

Indtil videre har 23 teleselskaber tilsluttet sig brancheaftalen. Læs mere her. 

 

Fuld fart på fiber og 5G 

Den seneste telestatistik for 1H 2022 viser, at der er fuld fart på udrulningen og brugen af både 

fiber og 5G. De nye tal fra SDFI viser, at der nu er mere end 1 mio. danske bredbåndskunder 

med fiber, og at der er næsten 1,9 mio. kunder med en bredbåndshastighed på mere en 100 

Mbit/s (Download) 

Tallene viser også, at danskerne har taget godt imod de nye muligheder, når danskerne surfer 

og streamer på mobilen. Af de omtrent 8,5 mio. mobilabonnementer, som der er i Danmark, 

indgår adgang til det hurtige 5G-net således i ca. 3,5 mio. af abonnementerne. 

Uddeling af bredbåndspuljen – De dyre adresser 

I december 2022 blev der igen uddelt støtte til bredbåndsprojekter fra bredbåndspuljen. 

I 2022 har puljen været delt op i den almindelige ordning, som har eksisteret siden 2016, og en 

særlig ordning for enkeltstående adresser. 

Der er i 2022 efter den almindelige ordning givet tilskud til 94 projekter med i alt 2.447 

deltagende adresser. Det gennemsnitlige tilskud pr. adresse ligger på godt 39.000 kr. Det er 

højere end tidligere og afspejler, at omkostningerne til etablering af bredbånd til de sidste 

adresser er højere. 

De mest isolerede adresser har i 2022 haft mulighed for at søge om tilskud uden at skulle slå 

sig sammen med andre. 273 adresser har fået tilskud fra denne ordning. Tilskudsniveauet pr. 

adresser under denne ordning ligger på omkring 60.000 kr. i gennemsnit. 

https://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/sbbu/udbydere-tilsluttet-sbbu/

