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Besvarelse af spørgsmål S 3420 stillet af Eva Kjer Hansen (V) den 30. 
maj 2012.

Spørgsmål:
Hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre bredbåndsdækning i de om-
råder af Danmark, som hidtil har været dækket af Skyline.dks dækning?

Svar:
Det er regeringens holdning, at adgangen til bredbåndsforbindelser er væ-
sentlig for borgere og virksomheder i hele Danmark – også i yderområderne.

Derfor tog jeg straks, da det blev kendt, at kuratoren ikke kunne finde en 
løsning for Skylines kunder, initiativ til, at Erhvervsstyrelsen holdt møder
med energibranchen/Dansk Energi og en række teleselskaber (TDC, Telia, 
Telenor, Global Connect og 3) for at finde en løsning.

Resultatet af Erhvervsstyrelsens møder med energibranchen og teleselska-
berne, der blev holdt både den 31. maj 2012 og den 1. juni 2012, var, at det 
med kurator, energibranchen og teleselskaberne lykkedes at nå frem til en 
løsning, der giver eksisterende bredbåndskunder hos det konkursramte sel-
skab mere tid til at flytte deres internetforbindelser til andre selskaber. Drif-
ten af Skylines net vil nu først blive lukket ved udgangen af juni 2012.

Det er meget beklageligt, hvis en række kunder risikerer at stå uden bred-
bånd, fordi deres leverandør er gået konkurs. Det er derfor vigtigt, at der 
hurtigt findes ordentlige løsninger for virksomheder og privatkunder, der er
kunder hos det konkursramte selskab. I Erhvervsstyrelsens bredbåndsguide 
stilles der information til rådighed til kunderne om alternative udbydere.  

Jeg ser derfor også på behovet for at tage yderligere tiltag for at undgå, at 
lignende situationer opstår i fremtiden, hvilket også vil blive drøftet i telefor-
ligskredsen.

Jeg kan i øvrigt tilføje, at jeg allerede har igangsat arbejdet med at udforme 
en samlet erhvervsrettet strategi for digital vækst. Strategien skal blandt an-
det understøtte regeringens målsætning om, at alle skal have adgang til 100 
Mbit/s i 2020. Det er min forventning, at initiativerne i strategien kan være 
med til at fremme bredbåndsudviklingen i hele landet – dvs. også i de områ-
der, hvor Skyline hidtil har haft dækning.
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