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Læs om 

• Danmark er europamestre i bredbånd og mobildækning 

• Logningsforslag behandles i Folketinget 

• Ny national cyberstrategi 

• Bredbåndspuljen 2021 

• Planloven 

Danmark er europamestre i bredbånd og mobildækning  

EU-Kommissionen har i en ny analyse igen udpeget Danmark som det land i EU, der har den 

bedste digitale infrastruktur. Læs mere her  

I analysen måles på tilgængeligheden af bredbånd og mobildækning med både 4G og 5G og de 

priser, som forbrugerne skal betale. 

Den gode danske digitale infrastruktur har under corona-nedlukningerne meget tydeligt vist sin 

store værdi for samfundet og har gjort det muligt for mange at arbejde hjemme, holde digitale 

møder og modtage undervisning. Infrastrukturen har været robust og tilstrækkelig til at kunne 

rumme den øgede efterspørgsel og anvendelse med langt større datamængder, og store dele af 

erhvervslivet og mange offentlige myndigheder har i vid udstrækning kunne opretholde deres 

aktiviteter og arbejde digitalt. 

Logningsforslag behandles i Folketinget 

Lovforslag om revision af logningsreglerne er nu fremsat i folketinget. Telebranchen har 

forståelse for - og anerkender behovet for effektivt at kunne forebygge, bekæmpe og 

retsforfølge grov kriminalitet og trusler mod statens sikkerhed.  

Men de foreslåede regler om logning giver også anledning til bekymring. Med de foreslåede 

regler er der en ”væsentlig procesrisiko” – dvs. en erkendt risiko for, at reglerne er i strid med 

EU-retten. For telebranchen er det afgørende, at der ikke er tvivl om, at de nye regler 

overholder EU-retten, således at regler og it-systemer ikke efterfølgende skal ændres med 

yderligere omfattende omkostninger til følge.  

TI var den 25. november 2021 i foretræde for Retsudvalget, hvor branchens bekymringer blev 

præsenteret. Hovedpointerne fra TI’s foretræde kan ses her. 

Tidsplanen for behandlingen er ændret, så lovforslaget vil ikke skulle færdigbehandles i 2021. Vi 

afventer fortsat en ny tidsplan for behandlingen af lovforslaget 

Ny national cyberstrategi 

Regeringen har lanceret en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024. 

Strategien har med 34 konkrete initiativer til formål at løfte den digitale sikkerhed på tværs af 

https://presse.ens.dk/pressreleases/danmark-indtager-digital-foersteplads-i-europa-3143905
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L93/bilag/3/2487555.pdf
https://digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/


samfundet. Med strategien er der fokus på såvel statslig kritisk it-infrastruktur som på borgerne 

og erhvervslivet. 

Der stilles i den nationale strategi nye sikkerhedskrav til ministerområder, der har ansvar for 

samfundsvigtige funktioner eller samfundskritiske it-systemer. Med strategien er der endvidere 

fokus på vidensopbygning blandt borgere, fx ved at styrke informationsportalen sikkerdigital.dk. 

Samtidig skal det internationale samarbejde i EU, FN, NATO og med ligesindede lande styrkes, 

så det gøres mere besværligt at udføre cyberangreb mod Danmark. 

På baggrund af den nye nationale cyberstrategi skal der udarbejdes en ny sektorstrategi for 

telesektoren, for at kunne identificere nærmere, hvilke indsatser der er nødvendige at styrke 

cyber- og informationssikkerheden på teleområdet. Strategien for telesektoren vil blive 

udarbejdet af branchen i samarbejde med Center for Cybersikkerhed i 2022. 

Bredbåndspuljen 2021 

Energistyrelsen har offentliggjort, hvilke projekter der opnår støtte fra bredbåndspuljen i 2021. 

Der uddeles støtte til i alt 3.539 adresser fordelt på 177 projekter. 

Projekterne er beliggende i 59 kommuner rundt om i landet. I Region Hovedstaden uddeles 

støtte til 1.067 adresser. I Region Midtjylland uddeles støtte til 782 adresser. I Region Sjælland 

uddeles støtte til 751 adresser. 98,2 procent af adresserne ligger i landzoner, og de resterende 

1,8 procent ligger i sommerhusområder. 

Der er kun 12 projekter med i alt 128 adresser, som ikke opnåede tilskud i år. 

Det gennemsnitlige tilskud fra bredbåndspuljen er 30.457 kr. pr. adresse. Dertil kommer en 

egenbetaling på i gennemsnit 5.000 kr. og et kommunalt tilskud på i ca. 1.000 kr. pr. adresse. 

Endvidere har bredbåndsudbyderne i gennemsnit bidraget med ca. 12.600 kr. i medfinansiering 

pr. deltagende adresse. 

Det giver en samlet omkostning på mere end 49.000 kr. for etablering af bredbånd til hver af 

de deltagende adresser – og illustrerer meget godt, at de sidste adresser i Danmark, der endnu 

ikke har bredbånd, er meget dyre at forsyne. 

Planloven 

Forhandlingerne om en revision af planloven fortsætter, og alt peger på, at de først afsluttes i 

det nye år. Der har endnu ikke været realitetsforhandlinger om en løsning af problemet med, at 

planlovens regler for landzonetilladelse står i vejen for, at der kan skabes mobildækning i 

landdistrikterne, herunder i de områder, hvor der er stillet krav om dækning i de statslige 

frekvensauktioner.  

Mobilselskaberne oplever, at dækningskravene i stigende grad bliver vanskelige - og i visse 

tilfælde næsten umulige - at opfylde på grund af landskabelige hensyn og modstand fra 

naboerne. De nuværende regler i planloven medfører langstrakte sagsbehandlingsforløb hos 

kommunerne, langstrakte klagesager hos Planklagenævnet og utilfredse og frustrerede borgere. 

Samlet set betyder det, at de vanskelige sager ingen reel chance har for at komme i mål inden 

for den frist, som er fastsat for opfyldelsen af dækningskravene i frekvensauktionerne.  

TI håber og arbejder for, at chancen for at ændre den statslige regulering ikke forpasses, og at 

der kan skabes bedre muligheder for at opfylde dækningskravene.  

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!! 

https://ens.dk/presse/over-3500-adresser-faar-hurtigt-bredbaand-med-tilskud-fra-bredbaandspuljen

