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FAKTAARK: God mobil- og bredbåndsdækning i hele landet 
 
Det er regeringens mål, at alle husstande og virksomheder skal have ad-
gang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og 30 
Mbit/s upload senest i 2020, og at der skal være god adgang til mobiltele-
foni i Danmark. 
 
Regeringen ønsker at understøtte den digitale udvikling og skabe vækst i 
hele Danmark. Derfor frigøres 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bred-
bånd fra 2020. Det skal bidrage til en markant forbedret dækning med 
hurtigt mobilt bredbånd for borgere og virksomheder særligt i tyndt be-
folkede områder og en bedre kapacitet i mobilnettet tilsvarende anvendel-
sen af 800 MHz-frekvensbåndet, som indebærer en forøgelse af bred-
båndsdækningen med 10 Mbit/s på landsplan fra 92 pct. til 96 pct.  
 
Ved de kommende frekvensauktioner i 2016 og i 2018/2019 vil regerin-
gen have fokus på at stille dækningskrav, som markant forbedrer dæk-
ningen med mobiltale og mobilt bredbånd i de områder, der har dårligst 
dækning.  For at forbedre forbrugernes muligheder for at anvende deres 
mobiltelefon i yderområder, hvor kun ét selskab tilbyder dækning, vil 
regeringen aftale med teleselskaberne, hvordan dækningen i yderområder 
kan forbedres, fx ved at selskaberne anvender hinandens net i yderområ-
der, hvor de ikke selv dækker. 
 
Endelig lancerer regeringen primo 2015 en ny hjemmeside, tjekditnet.dk, 
hvor forbrugere, virksomheder og kommuner kan se, hvilken mobil- og 
bredbåndsdækning der udbydes på den enkelte adresse. Dermed kan for-
brugerne vælge den udbyder, der tilbyder den bedste dækning på netop 
deres adresse.  
 
Fakta-boks 
• Danmark har internationalt set en veludbygget mobil- og bredbånds-

infrastruktur.  
• Der er dog fortsat områder af landet, hvor borgere og virksomheder 

ikke har adgang til de bredbåndshastigheder og den mobildækning, 
de ønsker 

 
For at sikre god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet sætter rege-
ringen bl.a. ind på følgende områder: 
 
• 700 MHz-frekvensbåndet frigøres til mobildata for at give bedre 

dækning i tyndt befolkede områder.  
• Forbedret dækningen i områder med dårligst dækning via dæk-

ningskrav i frekvensauktioner.   
• Lancering af hjemmesiden tjekditnet.dk. 
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