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Indhold: 

• Bredbånd i vækst 

• Fokus på dialog og samarbejde 

• Logningsdom fra Landsretten 

 

Bredbånd i vækst 

Den nyeste bredbåndskortlægning fra Energistyrelsen viser, at der stadig er fuld fart på 

udbygningen af bredbånd med høje hastigheder. Bredbåndskortlægningen for 2021 viser, at 

bredbåndsdækningen i hele landet, og særligt i landzoneområderne, er blevet endnu bedre det 

seneste år. 

Den såkaldte restgruppe af boliger og virksomheder, som ikke har adgang til lynhurtigt 

bredbånd på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, er reduceret med 22 pct. Det 

betyder, at ca. 27.000 bolig- og virksomhedsadresser har fået adgang til 100 Mbit download og 

30 Mbit upload det seneste år. Sammenlagt har 96 pct. af alle danske boliger og virksomheder 

nu adgang til de høje hastigheder.  

Kortlægningen viser, at de store investeringer, der bliver lagt fra selskabernes side i at udbygge 

den digitale infrastruktur i Danmark, har en effekt. Det er særligt udbygningen med fiber-

bredbånd, som ligger bag den positive udvikling. Energistyrelsen har i kortlægningen ikke 

medregnet mobilt bredbånd, som for rigtig mange kunder udgør en fuldgod 

bredbåndsforbindelse. Med 5G-udbygningen vil man i større stil også med dedikerede løsninger 

til den enkelte adresse kunne levere bredbånd på 100 Mbit download og 30 Mbit upload, og 

dermed forventes restgruppen at kunne blive endnu mindre. Hvor stor betydning 5G vil have for 

restgruppens størrelse, er endnu for tidligt at vurdere. Det er forventningen i TI, at vi om to til 

tre år bedre vil kunne vurdere, hvor stor effekt 5G har på dækningen med bredbånd i 

landområder. 

Fokus på dialog og samarbejde 

Energistyrelsen har på to workshops i juni 2021 sat fokus på, hvordan kommuner og 

teleselskaber i samarbejde kan nå længere med udbygningen af den digitale infrastruktur. TI og 

flere selskaber har deltaget i de to arrangementer, hvor der har været fokus på at fremme en 

konstruktiv dialog og synliggøre den værktøjskasse, som Energistyrelsen har sat sammen i 

samarbejde med branchen og kommunerne. Værktøjskassen til udrulning af digital infrastruktur 

i kommunerne kan ses her. 

I rigtig mange kommunerne oplever mobilselskaberne et meget konstruktivt samarbejde og 

villighed til at finde løsninger og fremme udbygningen af den digitale infrastruktur. 

https://ens.dk/presse/hurtigt-bredbaand-buldrer-nu-ogsaa-frem-i-sommerhusomraader
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/televaerktoejskasse/kommuner-og-telebranche


Der er dog stadig en række udfordringer med at sikre ensartede og attraktive rammer og vilkår 

for udbygningen, som vi fra branchens side vil tage op med myndighederne i forbindelse med 

den evaluering af telepolitikken og teleforliget, som er sat på dagsordenen til efteråret. 

Det gælder bl.a. anvendelsen af BR18 til at simplificere og lette den kommunale 

sagsbehandling, uklare principper for fastsættelse af markedspriser for leje af arealer, barrierer 

for etablering af master i landzone (hvor vi har givet indspil til revision af Planloven) samt 

graveområdet, hvor vi arbejder for at skabe bedre rammer for at nå ud til alle med 

bredbåndsinfrastrukturen. 

Logningsdom fra Landsretten 

Landsretten har den 29. juni 2021 truffet afgørelse i en sag anlagt af Foreningen mod ulovlig 

logning mod justitsministeren. Landsretten har i sagen frifundet justitsministeren for 

foreningens påstand om, at logningsbekendtgørelsen er ugyldig. 

I Teleindustrien har vi noteret os dommen, som betyder, at retsstillingen på området er 

uændret, men hvor vi fra branchens side ser frem til nye, entydige og EU-konforme regler. 

Justitsministeren har i et brev til Teleindustrien i januar 2021 oplyst, at ”Disse regler om 

teleselskabernes logningsforpligtelse er således ikke efter EU-Domstolens dom af 6. oktober 

2020 sat ud af kraft eller gjort umiddelbart ugyldige.” Det har Landsretten nu bekræftet. Der er 

altså tale om en forpligtelse til at foretage logning efter gældende danske regler.  

Fra branchens side imødeser vi den revision af de danske logningsregler, som vil blive 

gennemført til efteråret som følge af dommene fra EU-domstolen. 

 

TI har i juni 2021 afgivet følgende høringssvar – se det her: 

14-06-2021 Svar på præhøring om ændring af LER-loven 

 

https://domstol.dk/oestrelandsret/aktuelt/2021/6/dom-i-sag-om-logningsbekendtgoerelsen/
https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2021/02/JM-svar-p%C3%A5-henvendelse-af-15.-januar-2021.pdf
https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2021/06/Praehoring-om-LER-loven-14062021.pdf

