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Digital infrastruktur – henvendelse til Kaare Dybvad Bek 

Teleindustrien har sammen med Dansk Erhverv rettet en henvendelse til indenrigs- og 
boligminister Kaare Dybvad Bek vedrørende en række muligheder for at forbedre rammerne for 
udbygning af den digitale infrastruktur i bl.a. landområder. Indenrigs- og boligministerens 
ressort omfatter bl.a. landdistrikterne, planloven og bygningsreglementet, og ministeren har 
derved ansvaret for nogle væsentlige områder, som har afgørende betydning for udbygning af 
den digitale infrastruktur. 

Når mobilselskaberne efter en frekvensauktion har påtaget sig en forpligtelse om at sikre bedre 
dækning i specifikt udpegede områder i landdistrikterne, udgør kravet om landzonetilladelse og 
de restriktioner, som ligger i disse regler, en stor barriere. Det gør det i praksis vanskeligt at 
indfri mobilselskabernes forpligtelser. 
 
Teleindustrien og Dansk Erhverv foreslår derfor, at der i den forestående revision af planloven 
sikres en hurtigere og mere smidig tilladelsesproces i de områder, hvor mobilselskaberne er 
pålagt krav om dækning. Borgere og virksomhederne er ikke tjent med, at etableringen af god 
dækning forsinkes af, at den administrative proces kan tage flere år. 
 
En anden problemstilling, der er rejst overfor ministeren, vedrører de seneste ændringer i 
byggelovgivningen og BR18, som har haft til formål at lette byggesagsbehandlingen i 
kommunerne, men som har medført stor uklarhed og store administrative byrder for 
mobilselskaber, som ønsker at etablere master samt antennesystemer på bygninger og tage. 
Telebranchen har derfor opfordret til, at vejledningen af kommunerne prioriteres højere på 
dette område, så der sikres en ensartet praksis, som ikke unødigt forsinker udrulningen og 
forbedringen af mobildækningen. 
 

Status for 2020 bredbåndsmålsætningen 100/30 Mbit/s 

Coronakrisen har med al tydelighed vist, hvor afhængige vi er af en god digital infrastruktur. 
Under nedlukningen af landet har hundrede-tusindvis af danskere arbejdet hjemmefra og fået 
digital undervisning. Og den digitale infrastruktur har heldigvis været robust nok til at håndtere 
de stigende trafikmængder og ændrede trafikmønstre.  



Da regeringen i 2010 fastsatte bredbåndsmålsætningen om, at alle i Danmark skal have adgang 
til mindst 100 Mbit/s i 2020, var det en meget ambitiøs målsætning. 

I 2010 kunne 25 pct. af alle borgere og virksomheder opnå en hastighed på 100/30 Mbit/s. I 
2020 har investeringer i udbygningen af den digitale infrastruktur muliggjort, at 94 pct. af 
borgere og virksomheder kan få bredbånd med en hastighed på 100/30 Mbit/s. Med 
udbygningen af både mobilnet og faste bredbåndsnet ligger Danmark blandt de førende lande i 
verden, og det er ikke langt fra, at daværende videnskabsminister Frank Jensens vision om 
”bedst og billigst” er opfyldt. En helt ny undersøgelse placerer Danmark som nr. 1 i verden, når 
der ses på pris og kvalitet af bredbånd. 

Men ca. 6 pct. har i dag endnu ikke adgang til 100/30 Mbit/s. Det svarer til ca. 124.000 
adresser (Bredbåndskortlægning 2020). De resterende adresser er særligt koncentreret på 
Sjælland, Møn, Lolland, Falster, Langeland, Djursland, i området ved Ringkøbing-Skjern og 
nogle steder i Nordjylland.  

Med den massive udbygning, der er i gang, er det Energistyrelsens forventning, at restgruppen 
medio 2020’erne vil være reduceret til ca. 30.000 adresser, som ikke vil være dækket af 
100/30 Mbit/s fastnet bredbånd. Det er væsentligt her at notere sig, at opgørelsen ikke 
inddrager mobile teknologier, og at 5G vil kunne være en fuldt tilfredsstillende 
bredbåndsløsning for mange forbrugere.  

Sikring af bredbånd til alle i alle dele af landet har naturligt stor politisk opmærksomhed, og fra 
branchens side deler vi ambitionen om at sikre, at alle forbrugere får adgang til hurtigt 
bredbånd. Vi vil derfor også fra branchens side indgå i samarbejde med myndighederne i 
arbejdet med at finde løsninger, der kan sikre, at restgruppen kan identificeres og bidrage til at 
finde modeller, så det kan sikres, at bredbåndsmålsætningen opfyldes.  

 
Logning – svar fra justitsministeren  

Teleindustrien har modtaget svar fra justitsministeren vedrørende logning som opfølgning på 
samråd i Retsudvalget i januar 2021.  

Justitsministerens svar kan ses her.  

Teleindustrien noterer sig på baggrund af ministerens svar, at logningsbekendtgørelsen ikke er 
sat ud af kraft, og at teleudbyderne derfor fortsat er forpligtet til at logge efter den gældende 
danske logningsbekendtgørelse. Justitsministeren vurderer, at teleselskabernes fortsatte 
logning efter logningsbekendtgørelsen ikke er i strid med databeskyttelsesreglerne 

Samtidig noterer Teleindustrien sig, at Justitsministeriet i udkast til lovforslag om udsættelse af 
revisionen af logningsreglerne, stiller i udsigt, at reglerne bliver revideret i næste 
folketingssamling, samt at ministeriet i foråret 2021 vil fremlægge en skitse til, hvordan 
reglerne skal ændres. Se Teleindustriens høringssvar her. 

Vi ser frem til denne ændring af reglerne og er glade for, at der nu, efter et langstrakt forløb, er 
skabt klarhed for processen frem mod dette.   

Høringssvar 

TI har i februar 2021 afgivet følgende høringssvar:  
15-02-2021 TI Høringssvar – logning revisionsbestemmelse – feb 2021 
12-02-2021 TI Høringssvar om ændring af vejledning om LER-lov og -bekendtgørelse samt 



bilag 
04-02-2021 TI Høringssvar om udkast til bekendtgørelser om sikkerhed i net og tjenester 


