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Læs om 

• Ny telepolitisk aftale – og ny bredbåndsmålsætning 

• Logning 

• Ny national strategi for cybersikkerhed 

• Planloven 

• Bygningsreglementet – BR18 

Ny telepolitisk aftale – og ny bredbåndsmålsætning 

Den 21. december 2021 så en ny telepolitiske aftale dagens lys. Med aftalen bekræftes den 

hidtidige bredbåndsmålsætning om at sikre 100/30 Mbit/s bredbånd til alle – dog i 2025. 

Samtidig er der aftalt en ny målsætning om, at 98 pct. af alle adresser skal være dækket med 

en infrastruktur, der kan levere 1 Gigabit/s i downloadhastighed i 2025. 

Der er fra branchens side opbakning til at formulere ambitiøse bredbåndsmålsætninger, men 

samtidig stor bekymring over, at der ikke er en konkret langsigtet plan for, hvordan man 

kommer i mål og opfylder målsætningerne i 2025. 

Branchens forventning er, at vi under optimale rammevilkår kan sikre adgang på mindst 1 

Gbit/s til 95 pct. af alle adresser i 2025, men der er politisk ingen plan for, hvordan vi når de 98 

pct. Det er branchens umiddelbare vurdering, at omkostningerne for at nå fra 95 pct. til 98 pct. 

dækning med 1Gbit/s bredbånd vil være op mod 6 mia. kr. 

Med aftalen er der også formuleret en lang række initiativer, der har meget forskellig fokus og 

karakter. Vi ser fra branchens side frem til samarbejdet om udmøntningen af initiativerne, hvor 

vi særligt har fokus på at sikre gode rammer for etablering af master og mobilantenner og 

skabe ensartede og gode vilkår for gravearbejde.  

Logning 

Folketingets behandling af justitsministerens forslag til justering af logningsreglerne har trukket 

ud, og tidsplanen er nu justeret. Det forventes, at Retsudvalget afgiver sin betænkning den 8. 

februar 2022. Lovforslaget er sat til 2. behandling den 22. februar 2022 og 3. behandling den 

24. februar 2022.  

Der er under behandlingen af lovforslaget stillet en lang række spørgsmål vedrørende indholdet 

og konsekvenserne af de foreslåede regler, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om de 

foreslåede regler er i strid med EU-retten. Det var et af de spørgsmål, der også blev rejst under 

den høring, som Retsudvalget afholdt den 13. januar 2022.  

Fra Teleindustriens side fremhævende vi ved høringen særligt tre ønsker til de nye regler: 

 

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2021/dec/nye-maal-for-bredbaandsdaekningen-skal-fastholde-digitalt-europamesterskab-paa-danske-haender


1) Det skal være lovligt 

2) Det skal være praktisk muligt – med rimelige og realistiske frister 

3) Det skal kunne implementeres uden store omkostninger 

Teleindustrien har fremlagt tre konkrete forslag til, hvordan reglerne kan forenkles og samlet 

reducere implementeringsomkostningerne med mere end 100 mio. kr. Det er vores indtryk, at 

der politisk er blevet lyttet til vores forslag og bemærkninger, og vi afventer nu, om det fører til 

konkrete justeringer i de foreslåede regler. Vores indlæg ved høringen kan ses her.  

Ny national strategi for cybersikkerhed 

Regeringen lancerede den 16. december 2021 en ny national strategi for cyber- og 

informationssikkerhed 2022-2024. Læs mere her 

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

samfundet. Med strategien er der fokus på sikkerhed for staten, den kritiske it-infrastruktur, 

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. 

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. 

Planloven  

Det ser nu endelig ud til, at der er indledt realitetsforhandlingerne om en løsning af problemet 

med, at planlovens regler står i vejen for etablering af mobilmaster i landzonen, herunder i de 

områder, hvor der er stillet krav om dækning i de statslige frekvensauktioner. Det er i 11. time i 

lyset af, at der er frist den 4. april i år for at skabe dækning i de 212 områder, hvor der er 

fastsat dækningskrav i frekvensauktionen i 2019. Allerede på nuværende tidspunkt står det 

klart, at der vil være forsinkelser, og at mobilselskaberne kommer til bede om udsættelse i 

cirka 150 konkrete sager, hvor det ikke har været muligt at få en landzonetilladelse, eller hvor 

sagerne er blevet underkendt i Planklagenævnet. TI arbejder for, at mobilmaster får 

lempeligere vilkår og en undtagelse svarende til radio- og tv-master, samt at kommunerne 

gives mere fleksibilitet til at udpege en egnet placering. Regelsættet har ikke fulgt med tiden og 

afspejler ikke mobilnettets betydning, og at der er tale om en samfundskritisk infrastruktur. 

Ændring af bygningsreglementet (BR18) - opsætning af mobilantenner  

Den 1. januar i år trådte en ændringen af bekendtgørelsen om BR18 i kraft, som bl.a. 

indeholder en undtagelse for byggetilladelse for bærerør og befæstelser til mobilantenner opsat 

på bygninger og andre høje konstruktioner. Samtidig undtages bærerør, befæstelser og 

antennesystemer (mobilantenner mv) fra bestemmelserne om byggeret og helhedsvurdering, 

hvilket er meget velkomment, da det fjernet et element af tvivl og vilkårlighed i den 

kommunale administration i forhold til, om der alligevel skulle søge om byggetilladelse. 

Opsætning af mobilantenner på bygninger og høje konstruktioner som fx en skorsten vil fortsat 

være omfattet af eventuelle bestemmelser, som er fastsat i lokalplaner, byplanvedtægter eller 

en reguleringsplan. TI ser frem til den kommende reviderede vejledning fra Bolig- og 

Planstyrelsen, som kommer i 1. halvår 2022. 

 

https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2022/01/TI-indlaeg-retsudvalgets-hoering-vedr-logning-13-januar-2022.pdf
https://digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/

