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Revision af planloven sikrer bedre mobildækning i landdistrikterne 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 15. juni 2022 

indgået en aftale om revision af planloven, som blandt andet sikrer bedre mobildækning i land-

zonen. På baggrund af aftalen vil regeringen fremsætte lovforslag om ændring af planloven i 

folketingsåret 22/23. Aftalen indeholder tre væsentlige tiltag, som vil styrke mobildækningen:  

1. Nye regler for opsætning af mobilmaster i landzonen med henblik på at lempe praksis 

om, at mobilmaster så vidt muligt skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.  

2. En generel regel i planloven om, at kommunen kan give landzonetilladelse til 

mobilmaster, der opstilles for at opfylde dækningskrav, medmindre væsentlige hensyn til 

landskab, natur, miljø eller naboer taler afgørende imod placeringen – og præcisering af, 

at det i højere grad skal være muligt at give landzonetilladelse til en placering uden 

tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

3. Indenrigs- og boligministeren udsteder et landsplandirektiv, der med retsvirkning som 

kommuneplan fastsætter retningslinjer for opstilling af mobilmaster til opfyldelse af 

dækningskrav. Retningslinjerne vil kunne fastsætte, at opstilling af mobilmasterne skal 

prioriteres under hensyn til den overordnede samfundsinteresse i at sikre dækning. 

Aftalekredsen forelægges et udkast til landsplandirektiv ultimo 2022 med henblik på, at 

det kan have virkning for de dækningsområder, der er fastsat i 2019-auktionerne (som 

endnu ikke er opfyldt) og de dækningskrav fra 2021-auktionerne, som har frist i foråret 

2024.  

TI glæder sig over aftalen, som gør op med den dybe kløft, som der hidtil har været mellem de 

gode intentioner om mobildækning, og de mange begrænsninger, der ligger i vejen for at få lov 

til at opsætte de nødvendige mobilmaster. Læs aftalen her og pressemeddelelsen fra TI, Dansk 

Industri, Dansk Erhverv, Landdistrikternes Fællesråd og fagforeningen Dansk Metal her. 

Tilsyn med netneutralitet 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har gennemført det årlige tilsyn med overholdelsen 

EU-reglerne om netneutralitet, som vedrører perioden 1. maj 2021 til og med 30. april 2022, og 

omfatter 35 udbydere af internetadgangstjenester i Danmark. Det er styrelsens samlede 
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vurdering, at der ikke er væsentlige problemer på netneutralitetsområdet i Danmark, og at de 

danske slutbrugere har god adgang til ikke-diskriminerende internetadgangstjenester.  

Styrelsen vurderer, at udbydernes blokeringer af ulovligt indhold er i overensstemmelse med 

forordningens bestemmelser, idet blokeringerne følger af national lovgivning, retskendelser eller 

afgørelser fra andre offentlige myndigheder med relevante beføjelser. I styrelsens tilsyn 

konstateres det, at en mindre del af internetudbyderne tilbyder nultakserede tjeneste, typisk 

ved benyttelse af applikationer for sociale medier eller film-/musiktjenester. Samtlige af disse 

internetudbydere oplyser, at de nultakserede tjenester ophører pr. 1. juli 2022 eller er under 

udfasning. Vedrørende de anvendte trafikstyringsforanstaltninger, vurderer styrelsen, at disse 

ligger inden for det tilladte. Styrelsen konstaterer, at andelen af udbydere, der leverer 

specialtjenester, fortsat er stigende, og at disse dækker over blandt andet IP TV-produkter 

baseret på Multicast og VoLTE-baserede tjenester. Styrelsen konstaterer, at de fleste udbydere 

ved kapacitetsudvidelse og planlægning sikrer sig, at der er rigelig kapacitet tilgængeligt til alle 

tjenester, og at der er ikke konstateret problemer i relation til udbydernes udbud af 

specialtjenester. I tilsynsperiode har ingen udbydere modtaget klager om overtrædelse af 

netneutralitetsreglerne. Styrelsens tilsyn kan læses her. 

Lov om private veje 

Transportministeriet har sendt et forslag til ændring af privatvejsloven i høring. Med forslaget 

udstyres kommunalbestyrelsen med en hjemmel til at udstede gravetilladelse i de tilfælde, hvor 

det ikke har været muligt at opnå en aftale om etableringen med vejens ejere – fx fordi en 

enkelt vejejer har en konflikt med en nabo og derfor nægter at give tilladelse til gravninger, der 

kommer naboerne til gavn. Det er nogle rigtig ærgerlige sager, som effektivt hindrer indfrielsen 

af målsætningen om, at alle skal have adgang til højhastighedsbredbånd. Nu ser det heldigvis 

ud til, at der nu findes en løsning på problemet. Forslaget er en konsekvens af tillægsaftalen til 

teleforliget fra december 2021 om at lette gravearbejdet og etablering af fibernet i private 

fællesveje i landzonen. Der er høringsfrist den 17. august 2022.  

Målrettet logning 

Rigspolitiet har i juni 2022 pålagt mobilselskaberne at foretage geografisk målrettet logning i 

udvalgte områder. Den geografisk målrettede logning er en konsekvens af domme truffet ved 

EU-Domstolen, som indebærer, at generel og udifferentieret logning alene må anvendes til 

beskyttelse mod terror og trusler mod national sikkerhed, mens den målrettede logning også 

må anvendes i sager om grov kriminalitet. 

Teleselskaberne er i forvejen pålagt at foretage generel og udifferentieret logning, og pålægget 

om målrettet logning betyder derfor i praksis ikke, at der sker en yderligere opsamling af 

logningsdata, idet data allerede opsamles og lagres i et år. Teleselskaberne har endnu ikke 

etableret systemer til specifik målretning af logning, og det er derfor en forudsætning for den 

etablerede løsning, at der samtidig er en generel og udifferentieret logning af data. 

Konsekvensen er, at de data, der er omfattet af den geografisk målrettede logning, vil kunne 

udleveres efter kendelse i sager, der vedrører grov kriminalitet, mens data, der ikke er omfattet 

af den geografisk målrettede logning alene kan udleveres efter kendelse i sager, der vedrører 

national sikkerhed.  

Arrangementer – sæt kryds i kalenderen 

Vi holdt den 30. juni 2022 i TI et gå-hjem-møde i samarbejde med TeleDCIS, hvor Christian 

Kloch fra TDC Net gjorde os klogere og fortalte om droner og 5G. Vi vil i efteråret afholde flere 
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gå-hjem-møder i samarbejde mellem TI og TeleDCIS. Har du forslag til temaer, så giv os 

endelig besked. Næste gå-hjem-møde er 25. august 2022 kl. 15.00 – 17.00, hvor vi skal 

høre nærmere om sikkerhed og sensorer. 

Den 11. oktober 2022 holdes den årlige telekonference Tele2022, som planlægges i et 

samarbejde mellem TI, DI Digital, Dansk Erhverv, IDA og IT-Branchen. Sæt kryds i kalenderen 

og glæd dig til en spændende dag. Konferencen holdes i IDA-huset på Kalvebod Brygge, hvor 

du vil få god mulighed for at holde dig opdateret om udviklingen på det danske telemarked og 

møde dine kolleger fra branchen. 

Den 26. oktober 2022 er TI sammen med Cyberalliancen vært ved en cybersikkerhedskonfe-

rence på Hotel Nyborg Strand. Vi glæder os til at se jer. 

 


