Mobildækning og højhastighedsbredbånd
Landdistrikternes Fællesråd markerer ofte, at mobildækningen og mobilt bredbånd ikke er
hverken dækkende eller stabilt nok i Danmarks egne udenfor byerne.
Et af de ældste forlig på Christiansborg på et område, hvor udviklingen går rigtig stærkt, er
fortsat rammerne for udbygningen af de mobile signaler. Politikerne burde lave ny
lovgivning på området, som vil sikre en 100 % dækning af både mobil- og internetdækning
i Danmark.
I øvrigt er det et område, hvor staten i perioden 2001-2012 har tjent over kr. 6,2 mia. på at
udbyde frekvensbånd til nye signaler. Desværre ofte med alt for dårlige krav om dækning.
Regeringen har desuden lanceret en digitaliseringsstrategi, hvor borgere og virksomheder
skal kommunikere med det offentlige over nettet. Hvis man stiller dette krav, må man også
sørge for, at alle har adgang til højhastighedsbredbånd.
Regeringen har i starten af 2015 lavet en politisk bred aftale om at nå en ny målsætning på
det digitale område, som bl.a. om få år vil forbedre den mobile dækning. Det er dog ikke
nok til at sikre højhastighedsbredbånd til alle.
Skal man sikre bosætning og erhvervsudvikling, så kræver både familier og virksomheder i
dag, at der er et godt stabilt mobilsignal og mobilt bredbånd, når man færdes rundt. Hvis
et hus ikke har adgang til højhastighedsbredbånd, så er efterspørgslen lavere og
ejendomsmæglere kan se, at prisen på de ejendomme er lavere. Der SKAL være adgang til
højhastighedsbredbånd, eller lader Regeringen yderkommunerne i stikken, fordi de ikke
har adgang til den moderne teknologi. Vi skal ikke have et samfund i 2 hastigheder!
Se hvor der er adgang til lynhurtigt bredbånd? Undersøg det på: tjekditnet.dk
Når Landdistrikternes Fællesråd omtaler højhastighedsbredbånd, er det så fiber- eller
mobilbredbånd? Det mobile bredbånd kan for en del borgere være en dækkende løsning på
den korte bane, men er der tale om familiers og virksomheders behov for store hastigheder
og store mængder data, og hvis udviklingen fortsætter, så er fiberbredbånd den eneste
rigtige løsning. Derfor har LDF en holdning til, at hele landet på sigt skal dækkes af
fiberbredbånd.

