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Til Energistyrelsen 

 

Svar på høring over udkast til frekvensstrategi 

 

 

Energistyrelsen sendte d. 1. juli udkast til frekvensstrategi i høring. Udkastet 

er Energistyrelsens bud på, hvordan styrelsen bør fokusere og prioritere på 

frekvensområdet de kommende 5-10 år. Derudover kommer frekvensstrate-

gien også til at udgøre en vigtig del af det telefaglige grundlag for en kom-

mende justering af bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat. 

Landdistrikternes Fællesråd har følgende bemærkninger til strategien. 

 

Tilgængelighed af internet i landdistrikterne 

Tilgængeligheden og kvaliteten af den digitale infrastruktur er en mærkesag 

for Landdistrikternes Fællesråd. Vi finder det yderst vigtigt, at borgere i land-

distrikterne ikke har ringere adgang til mobilnetværk og Wi-Fi end resten af 

danskerne, således alle danskere kan få glæde af udviklingen på området. En 

ringere adgang til disse services vil gøre landdistrikterne mindre attraktive for 

tilflyttere, og vil gøre det sværere at fastholde de virksomheder og borgere, 

som er afhængige af tilgængeligheden af en solid digital infrastruktur. 

 

Fællesrådet bemærker, at frekvensstrategien ikke indeholder et fokus på sik-

ring af tilgængeligheden af frekvensressourcerne i landdistrikterne. Fællesrå-

det håber, at Energistyrelsen vil prioritere problemstillingen omkring den di-

gitale infrastruktur i landdistrikterne og anbefaler derfor, at Energistyrelsen 

vil redegøre for, hvordan man vil sikre tilgængeligheden af frekvensressour-

cerne i landdistrikterne. 
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Landdistrikternes Fællesråd erklærer sig enig i Dansk Energis bemærkning om 

at sikre en hurtig og bred implementering af flere frekvenser til Wi-Fi, således 

disse bliver tilgængelige for de danske husstande, virksomheder og offentlige 

institutioner inden for en rimelig tidsramme.  

 

Implementeringen af de nye frekvenser til Wi-Fi skal sikre, at forbindelserne i 

landdistrikterne kan håndtere den stadigt stigende datamængde og antal ap-

parater, som går online. Energistyrelsen bør arbejde mod at sikre de bedst mu-

lige vilkår og den bedst mulige kapacitet for Wi-Fi i landdistrikterne, således 

husstande, virksomheder og offentlige institutioner i landdistrikterne kan fun-

gere på lige fod med andre af sin slags i Danmark. 

 

Fællesrådet vil også fremhæve behovet for at sikre tilgængeligheden af fre-

kvenser til private 5G-netværk i landdistrikterne. Dette kan især være en fordel 

for virksomhederne, som vil være i stand til at sætte et lokalt netværk op til 

internt brug. Alternativet er, at frekvenserne til 5G-netværket alene ejes af de 

4 danske mobilselskaber. I sådan en situation vil virksomheder i nogle landdi-

strikter være uden 5G-netværk, indtil et mobilselskab vælger at prioritere 

netop virksomhedens område. Fællesrådet forventer, at 5G-netværket hurtigt 

vil blive den nye standard for danske virksomheder. For mange virksomheder 

vil det derfor ikke være muligt at vente på dette. 

Hvis det stadig skal være attraktivt at starte virksomhed og bo i landdistrik-

terne, er vi nødt til at sørge for, at landdistrikterne ikke falder bagud på den 

digitale infrastruktur.  

 

Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 


