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Til Minister Carsten Hansen 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  

Gammel Mønt 4, 1117 København K 

 

Kære Carsten Hansen 

Vi henvender os til dig og beder dig foranledige, at Teleforliget af 1999 opsiges 

snarest, idet Teleforligets bestemmelser udgør en selvstændig og afgørende årsag til 

den dårlige netdækning i landdistrikterne. 

Der er akut behov for en aftale, som pålægger teleudbyderne en form og metode 

for forsyningspligt, der dækker alle dele af landet, ligesom man i årevis har prakti-

seret det m.h.t. tlf. og el-net.  

Vi vedlægger et notat, der kort beskriver sammenhængen mellem den manglende 

forsyningspligt og den mangelfulde netdækning i landdistrikterne. 

Der vedlægges desuden til dokumentation et brev fra TDC til en kunde i land-

distriktet i Guldborgsund Kommune. Her oplyser teleudbyderen TDC, at da TDC 

ikke har forsyningspligt, agter de IKKE at forbedre netforholdene, idet dette ikke 

anses for økonomisk ansvarligt for TDC. 

Eftersom statslige og kommunale myndigheder i stigende grad kræver, at kontakt og 

service mellem myndighed og borgere skal ske over nettet, er det selvmodsigende 

og useriøst, at myndighederne ikke samtidig sørger for ordentlige netforbindelser. 

De hidtidige politisk initiativer til at bedre netforholdene har ikke haft nogen 

nævneværdig effekt på netadgangen i landdistrikterne, og situationen er i stor 

kontrast til det politiske løfte fra1999 om, at alle borgere og virksomheder i landet 

skal have gode moderne netforbindelser. 

Aktuelle politiske udmeldinger om, at der i år 2020 vil være gode netforbindelser er 

ikke tilfredsstillende eller tilstrækkeligt. De mange berørte lokalområder og borgere  

opfatter sådanne udtalelser, som om, at politikerne aktuelt ikke agter at gribe fat i 

det egentlige problem: Teleforliget og dets vilkårlige vilkår for teleudbyderne.  

Med venlig hilsen 
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