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Høring om analyse af behov for forsyningspligt på teletjenester

Energistyrelsen har den 7. januar 2015 firemsendt udkast til analyse af det fremtidige behov
for forsyningspligt på teletjenester i høring, når aftalen med TDC snart udløber. Forsynings-
pligten er hj emlet i forsyningspligtbekendtgørelsen og teleloven, jf. forsyningspligtdirektivet.

Formålet med forsyningspligten er at sikre, at alle forbmgere og virksomheder har adgang til
basale teletjenester såsom taletelefoni, teksttelefontjenesten, numrneroplysningstjenesten og
handicappedes teletjenester.

Analysen foreslår bl.a. at ophæve forsyningspligt på telefax og mønttelefoner. Det er sarnti-
dig ikke foreslået at indføre forsyningspligt på bredbånd og mobiltelefoni.

Ejendomsforeningen Danmark har ingen bemærkninger til analysens vurdering af de eksiste-
rende forsyningspligtydelsers aktualitet og nødvendighed. Vi har heller ikke bernærkninger til
de forskellige udbud af tjenesteydelser, idet disse ligger uden for Ejendomsforeningen Dan-
marks virkefelter. Vi vil dog gerne knytte et par bemærkninger til analysens vurdering af ad-
gangen til bredbånd og mobiltelefoni.

Analysen vurderer, om det er nødvendigt at omfatte bredbånd som en forsyningspligtydelse,
da bredbånd er en fomdsætning for at kunne deltage i det moderne smnfund. Analysen når
frem til, at det ikke er nødvendigt at indføre forsyningspligt i Danmark. Det modsatte gør sig
gældende i blandt andet Norge, Sverige og Finland, hvor man har forsyningspligt.

Dette begrundes blandt andet med, at 95 pct. af de danske boliger, virksomheder og sommer-
huse kan opnå en downloadhastighed på 5 Mbit/s.

Det fremgår af Telestyrelsens egen telestatistik, at medianhastigheden for fastnet bredbånd
lyder på 26,5 Mbit/s i midten af 2015. I så fald forekornmer minimumskravet på 4-5 M/bit for
en basal internetforbindelse meget lavt sat. Hertil komrner, at der fortsat er 5 pct. af ejen-
domrnene, der ligger i ornråder uden tilstrækkelig dækning. Der bør derfor målrettes decen-
trale og regionale tiltag.
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Det er Ejendomsforeningen Danmarks indtryk, at en lang række gmndejere i visse områder
hverken har adgang til en tidsvarende bredbåndsforbindelse eller en ordentlig mobildækning.
Heri er ikke medtaget ornråder, der alene anvendes til fritidsformål eller naturområder, hvor
der ikke er fastboende.

Ejendomsforeningen Danrnark kan støtte, at der er fokus på at sikre, at alle aktive erhvervs-
ejendornme og ejendomme, der anvendes til helårsbeboelse har mulighed for enten tidsva-
rende bredbåndsforbindelse eller en ordentlig mobildækning. Ikke derrned sagt, at der nød-
vendigvis skal indføres forsyningspligt på bredbånd eller mobiltelefoni, da Ejendomsforenin-
gen Danmark er enige med analysen i, at dette kan have en konkurrencehærnmende effekt.

Det er dog vigtigt, at der fokuseres målrettet på en række af de beskrevne politiske initiativer,
som har til hensigt at fremme mobil- og bredbåndsdækningen. Dette omfatter bl.a. regerin-
gens forslag om en bredbåndspulje på 300 mio. kr. fra 2016-2019, arnbitiøse dækningskrav i
de kommende frekvensauktioner, frigørelse af 700 MHz-frekvensbåndet, adgang til tomrør
og en modernisering af planloven, så det bliver nemmere at opsætte mobilmaster, hvor der er
behov for dem.
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