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17 forbrugerejede energiselskaber

Over 600.000

kunder er koblet på energiselskabernes fibernet

Over 1,3 mio. 

husstande har fibernet inden for rækkevidde

Hver 4. faste bredbåndsforbindelse 

er fibernet helt ind i husstanden

Investeret over 20 mia. kr.

i udrulning af fibernet, herunder til energistyring

Cirka 2 milliarder kr.

forventer energiselskaberne at investere årligt i 

fibernet frem mod 2023 - med rette rammevilkår



Dækning med fibernet på Sjælland

Dækning Ingen dækning



Nye graveregler giver kommunerne mulighed for, at 

tillade mindre gravearbejde uden forudgående 

graveansøgning. Det vil bl.a. kunne omfatte 

eftertilslutninger til fibernettet, hvor der ligger en 

fiber-stikledning ude på offentlig vej, som blot skal 

grave ind til en husstand. De nye regler trådte i kraft 

den 1. juli 2018.

Udnyt nye graveregler – opdater retningslinjerne

Opfordring fra et samlet Folketing i 

teleforliget af 18. maj 2018:

”Parterne opfordrer kommunerne 

til at udnytte kommende 

muligheder i vejloven for at bruge 

anmeldelsesprocedurer ved 

mindre gravearbejder.”



Bak de lokale ildsjæle op – både verbalt og 

handlingsmæssigt med råd og vejledninger. 

Dette kan blandt andet ske ved brug af den 

kommunale bredbåndskonsulent, som kan 

bygge bro mellem ildsjæle, borgere og 

markedsaktørerne.

Skulderklap, råd og vejledning til ildsjæle

Opfordring fra et samlet Folketing i 

teleforliget af 18. maj 2018:

”Ildsjæle rundt om i Danmark gør et stort 

stykke arbejde med at samle lokal opbakning 

til at få bedre bredbånd og mobildækning. 

Ildsjælenes arbejde skal både understøttes 

og fremmes – eksempelvis med råd og 

vejledning – således at der er de bedst 

mulige vilkår til at sikre en bedre digital 

infrastruktur, herunder i lokalsamfund og 

landdistrikterne, som understøtter vækst og 

udvikling.”



Mange kommuner ønsker at spille en aktiv rolle med 

at fremme bredbåndsudviklingen og støtte op om de 

initiativer der tages af både borgere og 

bredbåndsudbydere inden for kommunegrænsen. 

Særligt er det brug af kommunernes hjemmesider og 

kommunernes brug af eBoks som indeholder 

gråzoner i forhold til kommunalfuldmagtsregler og 

markedsføringsloven. Der er behov for mere klarhed.

Kommuners brug af hjemmeside og eBoks

Konstatering fra et samlet Folketing i teleforliget 

af 18. maj 2018:

”Etablering af mobil- og bredbåndsinfrastruktur i 

Danmark er som altovervejende udgangspunkt 

markedsbaseret. Det indebærer, at det er op til private 

selskaber på baggrund af efterspørgslen i markedet at 

udbygge og vedligeholde den digitale infrastruktur.”



Kommuner kan fremme bredbåndsdækningen ved 

at stille dækningskrav, når de agerer som indkøber. 

Det kan fx være, at der i forbindelse med udbud af 

bredbånd til kommunale institutioner og kommunale 

medarbejdere samtidig stilles krav til dækning i 

kommunen på adresser, der er dårligt dækkede.

Den kommunale værktøjskasse

Opfordring fra et samlet Folketing i 

teleforliget af 18. maj 2018:

”Kommuner bør også, hvor relevant, fremme 

mobil- og bredbåndsdækningen ved at stille 

dækningskrav, når de agerer som indkøbere. 

Det kan fx være, at der i forbindelse med udbud 

af bredbånd til kommunale institutioner og 

kommunale medarbejdere samtidig stilles krav 

til dækning i kommunen på adresser, der er 

dårligt dækkede.”



Behov for nyt 2025-bredbåndsmål for Danmark

Teleforliget af 17. maj 2018:

98 dækning med 1 gigabit i 2025

50 % af alle husstande bruger 1 gigabit i 2020

Et flertal bruger 1 gigabit i 2023

100 % dækning med 1 gigabit i 2020

100 % dækning med fibernet i 2033

…HVAD MED DANMARK ?

”Danmark har en national 

målsætning om, at alle boliger og 

virksomheder senest i 2020 skal 

have adgang til en 

bredbåndsforbindelse med en 

hastighed på mindst 100 Mbit/s 

download samt 30 Mbit/s upload, 

og at der skal være adgang til 

god mobiltelefoni i hele 

Danmark…”

”…I 2020 vil parterne drøfte, om 

målsætningen skal opdateres.”


