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Kommuner kan gøre en forskel 

Vi er i Danmark nået meget langt med udrulningen af den digitale infrastruktur. Det 
gælder både for mobildækningen og for bredbånd, at vi generelt har en meget høj 

tilgængelighed og en veludbygget infrastruktur. Men ikke alle steder er der endnu en 
infrastruktur, der fuldt ud møder brugernes behov og ønsker om hastigheder, og ikke 
alle steder er der fuld dækning fra mobilnettene. 

Mange kommuner efterspørger derfor viden om - og inspiration til, hvad man kan gøre 

for at styrke den lokale dækning – både når det drejer sig om bredbånd, og når det 
drejer sig om mobildækning. 

Teleindustrien har derfor udarbejdet en guide til kommuner til, hvordan samarbejdet 

mellem telebranchen og kommunerne kan styrkes som grundlag for en bedre og mere 
effektiv udrulning af både bredbånd og mobildækning i Danmark. I punktform 

skitseres, hvilke skridt en kommune kan tage for fremadrettet at skabe grundlaget for 
en mere veludbygget og fremtidssikret digital infrastruktur, og hvad man skal være 
opmærksom på i forbindelse med indsatsen. 

Guiden er tænkt som et redskab til at fremme en konstruktiv og positiv dialog mellem 

branchen og kommunerne om mulighederne for samarbejde og kan ses som et 
supplement til Energistyrelsens vejledning. 

Teleindustriens guide kan ses her   

 

Danmarks dyreste mobilposition slukkes 

TDC har valgt at lukke for Danmarks dyreste mobilposition, som findes på det 
kommunale vandtårn i Øverød i Rudersdal Kommune. 

Kommunen har her krævet en betaling på ca. 250.000 kr. pr. operatør for at have 

mobiludstyr placeret på vandtårnet. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/guide-til-bedre-mobil-og-bredbaandsdaekning
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2017/10/Kommuner-kan-bidrage-til-at-styrke-digital-infrastruktur-okt-2017.docx


De høje priser og vanskelige vilkår i Rudersdal har været et problem gennem mange 
år, og vi har fra branchens side gennem hele perioden forsøgt at få kommunen med 

på at sikre mere rimelig vilkår og priser. Desværre uden held. Desværre er der risiko 
for at flere positioner i kommunen lukkes. Flere teleselskaber har opsagt kontrakter 
på flere positioner i kommunen. Og konsekvensen er også, at planlagte udbygninger i 

kommunen ikke gennemføres. 

Så konsekvensen er nu, at mobildækningen er under afvikling i kommunen i stedet for 
udvikling. 

TI har den 8/11 2017 møde med Rudersdal Kommune for at drøfte mulighederne for 

at vende udviklingen. Fra TIs side håber vi, at kommunen vil se på deres politik og 
praksis på området, så man fremadrettet tiltrækker investeringer i den digitale 

infrastruktur i stedet for at jage dem væk. Det er en forudsætning for bosætning, for 
erhvervslivet, for offentlige digitale servises og vækst og udvikling i kommunen. 

Det er i virkeligheden meget enkelt. Er der gode vilkår og lave omkostninger for 
teleselskaberne, så tiltrækker men investeringerne og sikrer bedre dækning. Er der 

dårlige vilkår og høje omkostninger, så jager man investeringerne væk og får 
dårligere dækning. 

  

Århus - hvad gør vi dog? 

Også Århus Kommune har gennem mange år været et af de vanskeligste steder i 
Danmark at udbygge med digital infrastruktur. Der har været perioder, hvor 

kommunen helt indstillede sagsbehandlingen af ansøgninger om opsætning af 
mobilmaster og antenner. Der er meget høje priser og urimelige vilkår for leje af 
arealer og adgang til bygninger, som er med til at begrænse udbygningen af 

mobildækningen i kommunen. Og på graveområdet har kommunen stillet helt 
urimelige krav om design af net, som i praksis har været en barriere for udbygningen. 

Teleindustrien var sidste år til møder med Århus Kommune, hvor vi blev stillet i 

udsigt, at man fra kommunens side nu ville se på, hvordan man kunne gøre tingene 
bedre og smartere, og at vi bl.a. i fællesskab skulle gennemgå de standardvilkår, der 

gælder for opsætning af master og mobiludstyr i kommunen. På trods af rykkere om 
opfølgning er vi aldrig kommet videre med dette arbejde. 

Teleindustrien har derfor sendt endnu en opfordring til Århus Kommune om at komme 
i dialog og se på, hvad der skal til for at fremme udbygningen af den digitale 

infrastruktur.  

 

Ny Planlov baner vej for bedre mobildækning 

En afgørelse fra det nye Planankenævn viser, hvordan den nye Planlov baner vejen for 
bedre mobildækning. Miljøstyrelsen gav afslag til at sætte en mast op i et skovområde 

ved Tisvildeleje (Tisvilde Hegn), da der ikke må bygges i skoven. Planankenævnet har 
dog nu omgjort afslaget og givet teleselskabet lov til at sætte masten op, fordi der er 

en samfundsmæssig interesse i at sikre god mobil dækning i dette område. Det er et 
hensyn, der kan tages efter de nye regler. 

Gribskov Kommune er nu i gang med at give tilladelse efter landzoneloven. Sagen er i 

høring hos lokale grundejere. Og når kommunen har givet tilladelsen er der, som 
loven kræver, 4 ugers høringsfrist. 



Kilde: Frederiksborg Amts Avis 21. oktober 2017. 

 
Nye blokeringer af spil 

Spillemyndigheden (under SKAT) har udsendt en henstilling til flere internetudbydere i 
Danmark om blokering af 25 hjemmesider med spil, som ifølge Spillemyndigheden 
ikke har godkendelse til at udbyde spil i Danmark.  

Spillemyndigheden kan efter reglerne alene komme med en henstilling til 

internetudbydere, da myndigheden ikke kan udstede en forvaltningsafgørelse i form af 
et påbud. 

Følger en internetudbyder ikke henstillingen, kan Spillemyndigheden vælge at 
anlægge en sag ved domstolen overfor internetudbyderen for at gennemtvinge en 

blokering. 

TI anbefaler internetudbydere at afvise henstillingen om frivillig blokering. 
Internetudbyderne bør ikke blokere for adgangen til hjemmesider på grundlag af en 

henstilling, som internetudbyderne ikke har forudsætninger for at vurdere lovligheden 
af.  

Spillemyndigheden har nu stævnet TDC og 3 for at gennemtvinge blokeringerne. 

 


