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Troels Lund Poulsen: »Intet forhindrer TDC i at sætte
master op, så nu vælter det frem med god dækning«
Anmeldelse af Folkemøde-debatten "Vækst i vandkanten - hvordan får vi alle med?".

Jens Gaardbo sammenlignede den digitale infrastruktur med kloakering. »Skal vi ikke have kloaker, fordi der ikke er nok, der
går på toilettet?« Foto: Karina Oddershede Dahlgaard
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Karina Oddershede Dahlgaard er Jyllands-Postens debat- og kronikredaktør. Foto: Casper Dalhoff.

ARRANGØR: TDC GROUP

Debat: Vækst i vandkanten - hvordan får vi alle med?

Lørdag

� � � � � �

70-80 tilhørere

Hvordan sikrer vi et sammenhængende Danmark for alle? Og hvem har i sidste ende
ansvaret?

Dét var, hvad paneldeltagerne skulle diskutere til et arrangement hos TDC Group
under Folkemødet.

Paneldeltagerne var beskæftigelsesminister Troels Lund Pedersen (V), SF-formand
Pia Olsen Dyhr, DF-gruppeformand Peter Skaarup, Steffen Damsgaard, formand for
Landdistrikternes Fællesråd og Jens Aaløse, koncerndirektør for TDC Group.

Paneldeltagerne var enige om, at hurtigt bredbånd i alle dele af landet er helt
afgørende for sammenhængskraften. I dag har 270.000 husstande ikke adgang til en
bredbåndsforbindelse på mere end 10 Mbit/s.

»Vi er nødt til at have en digital infrastruktur, der også kan understøtte bosætningen
og erhvervsudviklingen. Barren skal sættes højt,« lød det fra Landdistrikternes
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Fællesråd. 

Den samlede telebranchen investerer årligt 5-6 mia. kr. i digital infrastruktur, men
TDC-chefen indvendte, at når dækningen ikke er god i hele landet, så er det blandt
andet planloven, som spænder ben for opsættelse af master. Til dét svarede
beskæftigelsesministeren drillende: »Vi har allerede lavet planloven om, så den gode
nyhed i dag er, at intet forhindrer TDC i sætte master op, så nu kommer det til at
vælte frem med god dækning.«

Troels Lund Poulsen understregede, at den
digitale infrastruktur i fremtiden bliver
nærmest mere vigtig end den fysiske.

Panelet var enig om, at hurtigt bredbånd i
fremover også skal være tilgængeligt i de
tyndt befolkede områder.

»Jeg anerkender, at der sker noget. Men det
har rigtig lange udsigter,« sagde Steffen
Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd.

Pia Olsen Dyhr pointerede, at en bedre digital infrastruktur i fremtiden også vil
kunne være med til at lave besparelser på andre områder. F.eks. når man begynder at
måle, om skraldespandene kun er halvfyldte og ikke behøver at blive hentet endnu.
Hun mente desuden, at hun nemt kunne blive enig med Troels Lund Poulsen om et
nyt teleforlig til at udskifte det eksisterende 20 år gamle forlig.

Mulighederne for anderledes afskrivningsprincipper blev også drøftet, idet det vil øge
telebranchens muligheder for at investere i den digitale infrastruktur. 

Ordstyren Jens Gaardbo, som var afslappet klædt i slidte Converse-sko og
poloskjorte, var både lun og skarp, mens han sørgede for at holde debatten på sporet.

Debattonen i panelet var god og respektfuld. Og i det hele taget blev de 70-80
tilskuere både oplyst og underholdt under den 45 minutter lange debat.
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