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Ændring af planloven vil give bedre mobildækning 

Mobilselskaberne skal i de kommende 3 år opsætte nye mobilmaster i landdistrikterne for at 
skabe bedre dækning, udrulle 5G og opfylde behovet for mere datakapacitet i mobilnettet. I 
334 områder er der dækningsforpligtelser som følge af de statslige frekvensauktioner. Disse 
forpligtelser skal opfyldes inden henholdsvis april 2022 og februar 2024. Der skal i den 
forbindelse opføres 400-500 nye master i landdistrikterne. 

Mange af disse nye master skal etableres i landzone, hvor der kan være mange begrænsninger 
og restriktioner på arealanvendelsen, og hvor det kan være vanskeligt at få tilladelse til at 
opstille masterne. Erfaringerne med etablering af master i landzone viser, at sagerne meget 
ofte fører til langstrakte processer og klagesager, og at de mange uforenelige hensyn gør det 
meget svært at finde gode og brugbare løsninger. 

Der er derfor behov for en lempelse af kravene i planloven (landzone-sager), så det gøres 
muligt at opfylde de dækningskrav, som er stillet fra Folketinget side. 

Vi har derfor fra TI’s side i samarbejde med Dansk Erhverv indledt arbejdet for at sikre bedre 
rammer for masteudbygningen i forbindelse med revisionen af planloven. 

Det er en naturlig opfølgning på vedtagelsen af teleloven i 2020, hvor en meget bred kreds af 
partier i Folketinget i betænkningen fra december 2020 udtalte: ”S, V, RV, KF, DF, SF, EL, NB 
og LA opfordrer i øvrigt til, at der hurtigst muligt igangsættes et arbejde med at sikre bedre 
muligheder for at gøre det lettere for teleselskaberne at sikre dækning i de områder, hvor der 
er stillet dækningskrav.” 

 
Bredbånd skaber værdi: 9 ud af 10 takker ja til telemedicinsk løsning 

Lægebesøg på skærmen er et hit: Ni ud af ti siger ja tak til at prøve igen. Det skriver Fyens 
Stiftstidende i en artikel 1. juni 2021.  



Ifølge artiklen har Odense Universitetshospital i 2020 haft 121 procent flere videokonsultationer 
end i 2019. Det gælder for eksempel for diabetes-patienter, der i mange tilfælde kan 
gennemføre konsultationen med lægen hjemmefra. 

På Odense Universitetshospital var der i 2020 ca. 4500 samtaler, som foregik på nettet. I 
Region Syddanmark er det ambitionen, at 30 procent af ambulatoriebesøgene bliver digitale. 

Man er på hospitalet også begyndt at gennemføre tilfredshedsundersøgelser blandt de 
patienter, som har deltaget i en digital konsultation. 

Senest har en undersøgelse vist, at hele 91 procent af patienterne ville sige ja tak til en 
konsultation en anden gang. 
 
Workshops om Energistyrelsens værktøjskasse og om mobil- og bredbåndsdækning 

Energistyrelsen afholder i slutningen af juni to virtuelle workshops i samarbejde med TI.  

Den første workshop henvender sig til mobilselskaber, site-huntere og de kommunale 
sagsbehandlere og vil give indblik i Energistyrelsens værktøjskasse, som indeholder gode råd og 
vejledning til inspiration og hjælp for kommuner og telebranche. Workshoppen skal også styrke 
det gode samarbejde mellem kommuner og telebranche om etablering af mobilmaster og -
antenner.  

Den anden workshop henvender sig til kommunale bredbåndskonsulenter, IT-chefer, 
kommunernes juridiske afdelinger samt netværksoperatørerne og har en dagsorden, som både 
dækker mobilområdet og bredbåndsudrulningen, og hvordan samarbejdet og dialogen mellem 
kommuner og telebranchen kan styrke, så der skabes de bedste rammer for god dækning i hele 
Danmark.  

De to workshops afholdes henholdsvis tirsdag den 23. juni 2021, kl. 13:00 - 15:00, og 
tirsdag den 29. juni 2021, kl. 9:00 - 11:00. Invitationer udsendes på mail fra 
Energistyrelsen. 

 
Mobildækning i Cityringen 

Efter et intensivt samarbejde mellem Metroselskabet og mobilselskaberne er det nu lykkedes at 
få etableret mobildækning både på strækningerne mellem stationerne og på stationerne i 
Cityringen. 

Etableringen af mobildækningen har vist sig langt mere kompliceret end først antaget og har 
krævet et intensivt samarbejde mellem Metroselskabet og teleselskaberne. Corona-situationen 
og andre opgaver med den nye strækning, blandt andet slibning af skinner, har også forsinket 
forbindelsen, har Metroselskabet tidligere meddelt. Det skriver Ugeavisen 
https://ugeavisen.dk/indreby/artikel/cityringen-nu-virker-telefonen-hele-vejen-rundt  

At der nu er kommet mobildækning i Cityringen glæder Venstres integrations- og 
beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, som udtaler til ugeavisen.dk 

– Det er dejligt for københavnerne, at der nu er fuld mobildækning i metroen. Det er en gevinst 
for københavnernes frihed 

 
Generalforsamling i Teleindustrien 

Der blev den 1. juni 2021 afholdt ordinær generalforsamling i Teleindustrien. Ved 
generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse, og ved det efterfølgende bestyrelsesmøde 



blev Søren Johansen fra Telenor genvalgt som formand for Teleindustrien, og Flemming 
Nørholm Nielsen fra TDC blev genvalgt som næstformand. 

Bestyrelsen i Teleindustrien består af 

A/K-medlemsrepræsentanter 
Søren Johansen, Telenor (formand) 
Flemming Nørholm Nielsen, TDC (næstformand) 
Kristian O. P. Freiesleben, Norlys 
Kim Christensen, Hi3G 
Rikke Rosenmejer, Telia Danmark 

B-medlemsrepræsentanter 
Jens Raith, Fastspeed 
Henrik Kamstrup, H.H. Kamstrup  
 

Tele2021  

Konferencen Tele2021 holdes den 26. oktober 2021 i DI på Rådhuspladsen. 

Sæt kryds i kalenderen.  

 


