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Højhastighedsinternet og god mobildækning skal være tilgængeligt for 

alle danskere, uanset hvor de bor. Alle skal kunne vælge mellem flere 

udbydere af internet på deres højhastighedsforbindelse. Telemarkedet 

skal gøres mere gennemskueligt, så konkurrencen bliver mere effektiv. 

 

 

Baggrund 

Inden for få år har den danske forbruger ople-

vet en kolossal digital udvikling, som ikke bare 

har forandret vores samfund, men også den 

måde, vi hver især agerer på i forhold til in-

formation, kommunikation, køb af varer og 

brug af nye typer digitale produkter og tjene-

ster. Adgang til hurtigt internet og mobildæk-

ning har nu stor betydning.  Samtidig er lave 

priser og gode vilkår blevet en forudsætning 

for, at alle forbrugere kan være i stand til at 

deltage i den digitale udvikling.  

 

De frie markedskræfter ser ikke ud til at kunne 

klare udfordringen alene, når for eksempel 9 % 

af virksomheder og borgere ikke har adgang til 

en 100/30 Mb-forbindelse. Derfor er der brug 

for, at politikerne giver en hjælpende hånd, så 

vi kan få alle forbrugere ombord. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Forbrugertilliden til telemarkedet er ifølge 

Forbrugerforholdsindekset 2018 (FFI) stadig 

blandt de laveste overhovedet. Ud af 40 mar-

keder ligger mobiltelefoni på 38.-pladsen og 

internet på 36.-pladsen. Priserne på mobil-

markedet får et skub opad næsten hvert år, så 

Danmark ikke længere er i toppen blandt EU-

landene. Tillidskløften skyldes ifølge FFI 

manglende gennemsigtighed og kompleksite-

ten af blandt andet pakkeløsninger.  

 

Det er fortsat svært at sammenligne abonne-

menter, så vi råder stadig forbrugerne til at 

benytte mindst to prisportaler for at have no-

genlunde overblik over markedet.  

 

Der er stadig forbrugere, som kommer i klem-

me med høje regninger på grund af høje priser 

for roaming på færger og uden for Europa.  

 

Løsningsforslag 

Politisk skal der fortsat findes måder at under-

støtte udbredelsen af højhastighedsinternet til 

alle, også der hvor markedet ikke gør det selv, 

herunder via bredbåndspuljen. 

 

Elselskaberne skal med lovgivning tilskyndes 

til – og i sidste ende tvinges til – at åbne deres 

net for andre udbydere af internettjenester, så 

forbrugerne på elselskabernes fibernet hurtigt 

sikres de samme rettigheder som resten af 

forbrugerne. 
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Fri, god og billig adgang til internet og telefoni 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Det skal være ligeså nemt at skifte bredbåndsudbyder som at skifte mobilselskab. 

 Elselskaberne skal ændre deres monopoladfærd på fibernettet og give deres kunder et valg af 

internetudbyder. 

 Markedet skal gøres mere gennemskueligt for forbrugerne, så loyale kunder bliver belønnet i ste-

det for straffet. 

 Internettet skal være frit, så forbrugerne kan nå alle de tjenester, der er udbudt, uanset hvem der 

udbyder dem, eller hvorfra de bliver udbudt (netneutralitet). 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 85.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk.  

 

Forhindringerne for et dynamisk bredbånds-

marked skal fjernes ved at lovgive mod, at det 

”gamle” selskab snupper kunden tilbage ved 

ekstraordinære tilbud (winback) inden for de 

første 28 dage efter et skift. 

 

Teleselskaberne skal gennem lov være forplig-

tet til hvert år at oplyse deres kunder direkte 

om, hvilket af selskabets abonnementer der 

passer bedst til kundens forbrug (for eksempel 

som i Belgien).  

 

Der skal igen laves årlige forbrugerundersøgel-

ser på telemarkedet, som kan give et billede af 

gennemsigtighed og konkurrenceproblemer. 

 

Danmark skal i EU arbejde for, at roamingpri-

serne inden for EU holdes nede, og at vi kan 

bruge vores mobiler uden at blive straffet for at 

benytte tjenesterne, når vi rejser uden for Eu-

ropa. 

 

Myndighederne skal fortsat holde skarpt øje 

med, at netneutraliteten overholdes, så innova-

tion ikke kvæles på grund af fx zero-ratingi af 

udvalgte tjenester. 

 

Virksomheder og brancher skal tilslutte 

sig, at 

Telebranchen skal afslutte den længe forhand-

lede brancheaftale om bredbånd, for at sikre 

forbrugerne samme hurtige skift af udbyder, 

som der findes i mobilmarkedet. 

 

Telebranchen skal fortsætte sine bestræbelser 

på at øge tilliden og tilfredsheden hos forbru-

gerne. 

 

 

 

Yderligere oplysninger 

Chefkonsulent Martin Salamon, msa@fbr.dk / 4194 7905, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, vj@fbr.dk / 

2280 6106. 

 

 

 
Faktaboks  

 Den lave tillid til telebranchen, hvor mobiltelefoni og internet ligger i nederste fjerdedel af de 

undersøgte brancher, kan ses i Forbrugerforholdsindekset 2018ii.   

 Norge har løst problemet med, at det dominerende selskab målrettet dæmper konkurrencen ved 

at fiske kunder tilbage, med en lov om forbud mod winbackiii.  

 Kortlægningen af bredbånd viser, at ikke alle er med i højhastighedssamfundet, når kun 94 pct. af 

alle boliger og virksomheder i Danmark i 2020 har adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s 

uploadiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
i 'Zero-rating' er, når en internetudbyder anvender en pris på nul kroner for den datatrafik, der er knyttet til en 
bestemt applikation eller klasse af applikationer (og datatrafikken heller ikke tæller med i et eventuelt dataloft på 
internetadgangstjenesten). 
ii https://www.kfst.dk/publikationer/kfst/2019/20190411-forbrugerforholdsindekset-2018/ 
iii https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forbud-mot-winback-for-mobiloperatorene/id2524029/ 
iv https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/2020_baggrundsdata_landsplan.xlsx 
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