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Besvarelse af spørgsmål 191 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og 

Eksportudvalget den 14. april 2015 efter ønske fra Dennis Flydtkjær 

(DF). 

 

Spørgsmål:  

Ministeren bedes redegøre for hensigten med det foreliggende EU-forslag 

om fælles regulering af netneutralitet i EU, jf. Telecoms Single Market-

forordningen samt for om ministeren mener, at forslaget vil styrke eller 

svække konkurrencen på bredbånd i Danmark og om forslaget vil fremme 

investeringer i hurtig bredbåndsinfrastruktur i Danmark? 

 

Svar: 

Netneutralitet betyder, at slutbrugerne har adgang til et frit og åbent in-

ternet, uden at udbyderne prioriterer adgangen til forskellige typer af ind-

hold og tjenester forskelligt. Det er udgangspunktet, at trafikken på inter-

nettet behandles lige, og at udbyderne ikke skal kunne blokere eller på 

anden vis forhindre adgang til tjenester og indhold. Hensigten er at sikre 

fri konkurrence på området for internettjenester.  

 

Regeringen støtter en udvikling, der fortsat sikrer fri og åben adgang til 

internettet både i Danmark og EU. Fælles regler for netneutralitet kan 

være med til at sikre dette. 

 

En række EU-lande har indført nationale regler om netneutralitet, og flere 

lande er på vej. Derfor har Kommissionen vurderet, at der er behov for 

fælleseuropæiske regler for at forhindre en fragmentering af markedet for 

indhold og tjenester leveret over internettet. Regeringen støtter denne 

vurdering.  

 

Forslagets bestemmelser om bl.a. fri adgang til indhold og tjenester og 

det eksplicitte forbud mod blokering og begrænsning af trafikprioritering 

vil betyde, at indholdsudbyderne kan nå ud til en bred kreds af slutbruge-

re. Det vil gøre det lettere for nye og innovative tjenester at etablere sig 

og forventes derfor at gøre det nemmere for små og mellemstore ind-

holdsudbydere at konkurrere på lige fod med store virksomheder inden 

for EU. 

 

De nye regler betyder således, at forbrugerne kan få adgang til populære 

tjenester på nettet uden indblanding fra internetudbyderne, ligesom de 

tilsvarende vil være med til at sikre, at nye tjenester kan få adgang til 

brugerne og skabe omsætning og vækst. 
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I Danmark har vi ikke hidtil oplevet problemer med netneutraliteten, og 

en ny fælleseuropæisk lovgivning om netneutralitet forventes ikke at få 

stor praktisk betydning i Danmark i forhold til situationen i dag.  

 

Den præcise effekt af bestemmelserne om netneutralitet på konkurrencen 

på bredbåndsområdet og teleselskabernes investeringslyst i Danmark og 

Europa er vanskelig at vurdere på nuværende tidspunkt. Da en ny fælles-

europæisk lovgivning ikke forventes at ændre væsentligt på situationen i 

Danmark, forventes bestemmelserne dog ikke at få stor betydning for 

hverken konkurrencen på eller investeringer i bredbånd i Danmark.  

 


