
  

 

TI NYHEDSBREV – februar 2020 

Læs om: 

 DF stiller forslag om dansk 5G pulje 

 Nye retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland 
 Arealleje til mobilmaster – behov for regulering 

 Generalforsamling og Årsdag i Teleindustrien 

 
 

DF stiller forslag om dansk 5G pulje 
 

Der er fuld opbakning fa Teleindustrien til et nyt forslag fra Dennis Flydtkjær fra 
DF om at oprette en dansk 5G innovationspulje. 

 
Dennis Flydtkjær udtaler til IT-Watch: "Toget kører afsted i alle mulige andre 

lande, så Danmark er nødt til at komme med på vognen. Det kan ikke nytte, at 
vi starter tre eller fire år efter alle andre. Det er med at være på beatet i 

starten." https://itwatch.dk/secure/ITNyt/Politik/article11966027.ece  
 

DF foreslår at der afsættes 300 mio. kr. over en tre-årig periode til test og 
udbygning af 5G-teknologien. 

 

Fra Teleindustrien ser vi store muligheder i 5G, og det er en god måde at 
fremme udviklingen at søge at stimulere innovationen og anvendelsen. Vi bliver 

ikke de første til at få 5G. Men vi kan blive blandt dem, der driver innovationen 
og udnytter mulighederne bedst. Potentialet er enormt.  

 
Vi håber derfor, at der vil være opbakning i Folketinget til forslaget fra DF! 

 
 

Nye retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland 

Til inspiration for alle kommuner i Danmark. 

Kommunerne i Region Sjælland er via samarbejdet i KKR i februar 2020 blevet 

enige med Dansk Energi og Teleindustrien om at opdatere de fælles 
retningslinjer for Sjællands digitale infrastruktur. 

Det vil give hurtigere og mere ensartet sagsbehandling i kommunerne – og 

gøre det mere attraktivt for teleoperatørerne at rulle nye forbindelser ud. 

https://itwatch.dk/secure/ITNyt/Politik/article11966027.ece


Formålet med de fælles retningslinjer er at gøre udrulningen så smidig og let 
som muligt for alle parter, til gavn for borgere og virksomheder i hele 
Sjællandsregionen. 

Retningslinjerne skal sikre en høj grad af ensartethed i den kommunale 
sagsbehandling. Tanken er, at det for operatørerne dermed bliver lettere at få 

klarhed over muligheder, forventninger og de lokale vilkår for udrulning af nye 
bredbåndsforbindelser. Samtidig skal retningslinjerne fungere som en 

vejledning til medarbejdere såvel i kommunerne som hos teleselskaberne. De 
skal understøtte behovet for bedre dækning – og balancere det behov i forhold 
til vækst, udvikling, natur og miljø. 

En særlig Digital Taskforce, med Guldborgsund Kommune i spidsen, skal 
understøtte implementeringen af retningslinjerne. 

De opdaterede retningslinjer kan ses her: 
https://www.kl.dk/media/22955/bilag-til-moede-i-kkr-sjaelland-den-5-februar-
2020.pdf   

 

Arealleje til mobilmaster – behov for regulering 
 

En analyse fra Rambøll fra marts 2019 viste, at kun omkring halvdelen af 
landets kommuner følger Energistyrelsens vejledning om beregning af 

markedsleje for arealer til brug for mobilmaster og antenner. Teleindustrien 
anbefaler regulering på området. 

 
Situationen har ikke ændret sig meget, siden analysen blev udarbejdet sidste 

år. Det er stadig sådan, som analysen illustrerer, at der er en del kommuner, 

hvor man er opmærksom på at sikre gennemsigtighed, forudsigelighed og 
rimelige vilkår for den digitale infrastruktur. Det er med til at tiltrække 

investeringer og stimulere udbygningen af infrastrukturen. Men der er 
tilsvarende også mange kommuner, hvor man ikke arbejder aktivt på at sikre 

gode vilkår for investeringer i den digitale infrastruktur. 
 

Det illustrerer meget godt, at det ikke altid er nok med vejledninger og en 
frivillig indsats at sikre gode erhvervsvilkår. Teleindustrien har derfor opfordret 

myndighederne til at regulere området for at sikre gode vikår for udbygning af 
den digitale infrastruktur i hele landet. 

 
Med ambitionen om en hurtig og effektiv udrulning af 5G i Danmark er det 

væsentligt, at de politisk aftalte klare rammer tilvejebringes hurtigt, så 
udrulningen ikke hæmmes af for høje lejepriser i forhold til den reelle 

markedspris. 

 
Analysen fra Rambøll er udarbejdet for at følge op på den politiske aftale, der 

blev indgået på teleområdet den 17. maj 2018; ”Bredbånd og mobil i digital 
topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”. Aftalen har som vision, at 

https://www.kl.dk/media/22955/bilag-til-moede-i-kkr-sjaelland-den-5-februar-2020.pdf
https://www.kl.dk/media/22955/bilag-til-moede-i-kkr-sjaelland-den-5-februar-2020.pdf


”Danmark skal have den bedste europæiske udrulning af og de bedste 
telepolitiske rammer for anvendelse af digital infrastruktur.” 

 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/rapport_om_digital_infrastruktur_-

_offentlige_myndigheders_sagsbehandling_og_arealudlejning.pdf 
 

 
Generalforsamling og Årsdag i Teleindustrien 

Teleindustrien holder Generalforsamling og Årsdag den 25. maj 2020 kl 13.00-
16.00. Temaet for Årsdagen bliver ”Logning og teledata”. 
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