
 

FAKTAARK 

 
 

Regeringens initiativer til at forbedre bredbånds- og mobildækningen 
 
Regeringen har den 26. februar indgået aftale om en vækstplan for digita-
lisering i Danmark med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkepar-
ti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der 
indeholder en række initiativer til at forbedre bredbånds- og mobildæk-
ningen. Aftalen indebærer bl.a., at: 

• Kapaciteten i mobilnettet øges ved at frigøre 700 MHz-
frekvensbåndet til mobilt bredbånd. 

• Der fastsættes dækningskrav i de tre kommende frekvensauktio-
ner i 2016-19 i lighed med de krav, der blev stillet i 800 MHz-
auktionen. 

• Kommunerne tilbydes i et samarbejde mellem Erhvervs- og 
Vækstministeriet og KL en startpakke for at fremme den lokale 
mobil- og bredbåndsdækning. Her vil fokus være på at dele god 
praksis, give kommunerne vejledning og hjælpe til i dialogen med 
teleselskaberne mv. Dette vil blive suppleret af et videncenter i 
Erhvervsstyrelsen, der kan tilbyde konkret bistand.  

• Graveloven ændres, så teleselskabernes omkostninger ved etable-
ring af højhastighedsnet nedbringes. 

• Der etableres lovhjemmel til, at teleselskaberne kan opnå realkre-
ditfinansiering af investeringer i digital infrastruktur.   

 
Med aftalen sættes yderligere skub på mobil- og bredbåndsdækningen i 
hele landet, og der bygges videre på regeringens tidligere initiativer, her-
under: 

• Der er stillet dækningskrav i 800 MHz-auktionen, der betyder, at 
99,8 pct. af alle husstande, virksomheder og sommerhuse i 207 
postnumre inden udgangen af 2015 får adgang til mobilt bredbånd 
med en oplevet hastighed på mindst 10 Mbit/s.  

• Kommuner og regioner har fået klare rammer til at stille dæk-
ningskrav og udrulle passiv infrastruktur i områder med mindre 
god dækning. Regeringen har i 2014-16 afsat lånepuljer på i alt 
150 mio. kr. til at finansiere omkostninger ved dækningskrav og 
etablering af passiv infrastruktur i yderområder.  

• I 2013 blev planloven ændret, så der ikke længere kræves landzo-
netilladelse til etablering af antenner på eksisterende master og 
bygninger.  

• Teleloven blev ligeledes ændret, så kommuner ved fastsættelsen 
af lejeprisen for arealer til mobilmaster kan fastsætte en lav eller 
ingen leje i områder med et spinkelt kundegrundlag.  
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