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Vi skal fastholde vores digitale førerposition 

Danmark er blandt de førende lande i verden, når det handler om udrulning og brug af 

bredbånd, mobilnet og digitale løsninger. Det er en førerposition, som vi skal fastholde. 

Det kræver en vedholdende indsats. 

Med det reviderede teleforlig og regeringens teleudspil fra marts 2018 fik vi sat en god 

ramme for udviklingen. Og næste konkrete resultat forventes at være lanceringen af 

en 5G handlingsplan. Teleindustrien har sammen med andre organisationer og aktører 

været inddraget i forberedelserne af handlingsplanen, og der er i branchen store 

forhåbninger om, at handlingsplanen kan bidrage til at rydde barrierer af vejen og 

skabe gode rammer for udrulning og brug af 5G i Danmark.  

En tilbagevendende problematik i forbindelse med udrulningen af den digitale 

infrastruktur handler om de rammer og betingelser, som teleselskaber møder og 

arbejder under rundt omkring hos landets kommuner, regioner og statslige aktører. 

Mange steder er der taget hul på en god og konstruktiv dialog, men ikke alle steder er 

der opnået resultater og samarbejde. 

Da ministeren lancerede sin handlingsplan i marts 2018 var en af udmeldingerne, at 

man fra regeringens side ville arbejde målrettet på at nedbryde de administrative 

barrierer, der bremser udrulning af digital infrastruktur, både på fastnet- og 

mobilområdet. Det blev bl.a. meldt ud, at regeringen vil indlede en dialog med 

kommunerne med henblik på at standardisere sagsbehandling, definere servicemål og 

afkorte sagsbehandlingstider, og at regeringen ville tage initiativ til, at statens 

udlejning af arealer til mobilmaster kan ske efter samme principper som kommunernes 

udlejning.  

Det er vigtige initiativer, som vil kunne bidrage til at skabe bedre rammer for 

udbygningen af den digitale infrastruktur, og hvor vi fra branchens side meget gerne 

indgår i samarbejde og dialog. 



Endvidere blev der opstillet en målsætning om at sikre er god koordinering af 

regeringens telepolitik, der i muligt omfang reducerer telebranchens administrative 

byrder og omkostninger. 

Netop koordinationen på tværs af regeringen og på tværs af ministerområder er meget 

vigtig, når man skal se på de rammer, som teleselskaberne arbejder under. I dag er 

reguleringen af teleområdet fordelt ud mellem mange ministerier og styrelser.   

Vi har behov for en koordineret erhvervspolitik på teleområdet med fokus på at 

stimulere investeringer, nedbryde barrierer, styrke sikkerheden og fremme 

innovationen og brugen af teknologien til at skabe værdi hos både det offentlige og hos 

erhvervslivet.  

 

Voksende datamængder og højere hastigheder 

Energistyrelsen har udgivet tele-statistikken for 1. halvår 2018. 

Statistikken viser blandt andet, at efterspørgslen på hurtige bredbåndsforbindelser 

stadig vokser, og hver tredje bredbåndsforbindelse har nu en hastighed på mindst 100 

Mbit/s. 

Langt størstedelen af datatrafikken passerer gennem fastnettet. Den gennemsnitlige 

downloadtrafik pr. måned pr. fastnet bredbåndsabonnement var 176,9 GB, mens den 

gennemsnitlige uploadtrafik var 23,9 GB i første halvår 2018. Bredbånd via kobberet 

udgør 36,0 pct. af alle abonnementer. 23,8 pct. af abonnementerne er nu via fiber og 

32,4 pct. er via kabel-tv-net. 

Den mobile datatrafik er voksende steg med 29,6 pct. fra første halvår af 2017 til 

første halvår af 2018. Hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, tablets og 

bærbare pc’er up- og downloadede i gennemsnit er 6,9 GB pr. måned i første halvår 

2018. 

Se telestatistikken her https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/telestatistik_-

_foerste_halvaar_2018.pdf  

 

Lettere proces med at ændre lokalplaner 

Erhvervsministeriet har sendt en vejledning om fleksibel planlægning – lokalplaner af 
mindre betydning i høring. Når vejledningen træder i kraft, vil det blive tydeliggjort, at 
det er blevet lettere og hurtigere at ændre en lokalplan eller lave en ny lokalplan og 

med en høring på ned til 2 uger, når man fx ønsker at opsætte en ny mobilmast. 

Først og fremmest skal man nu kun lave et meget enkelt tillæg til en lokalplan eller 
blot rette i den eksisterende lokalplan og så sende den i høring i en periode på ned til 2 
uger. Man kan også lave en ny lokalplan, men med meget få formkrav. 

Kort sagt får kommuner og teleselskaber et redskab til en lettere udrulningen af den 

digitale infrastruktur i hele landet. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/telestatistik_-_foerste_halvaar_2018.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/telestatistik_-_foerste_halvaar_2018.pdf
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/udkast-til-vejledning-vedr-fleksibel-planlaegning-lokalplaner-af-mindre-betydning-er-sendt-i-hoering


 
Brug headset og oplev bedre dækning 

For fjerde gang har Energistyrelsen gennemført en undersøgelse af antenners 

betydning for talekvaliteten og datamodtagelsen. Igen er det især på talen, at 
antennen har den store betydning. Men det er vigtigt, hvordan man holder sin telefon. 

Uanset telefon, så er det bedst, at man ikke holder sin telefon op til hovedet, som 
spærrer for signalet. Så et godt råd er at bruge et headset. 

Igen i år ligger alle DORO i toppen på talekvaliteten. 

På dataområdet er det ikke helt så afgørende, hvilken telefon man anvender, men igen 

er det bedst, at telefonen er fritstående.  

Se undersøgelsen her: 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/mobilephonetest2018dec19.pdf 

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/mobilephonetest2018dec19.pdf

