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Oversigt over initiativer fra regeringsudspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 17. maj 2018 

 

Hovedinitiativ som det 
fremgår af udspil af 5. marts 
2018 

Underinitiativer (både udspil og politisk aftale) Ophæng 

Danmark klar til 5G National handlingsplan for 5G Udspil af 5. marts 2018 

Stille tilstrækkelige frekvensressourcer til rådighed Udspil af 5. marts 2018 
Justering af frekvensafgifter Udspil af 5. marts 2018 
Opfordring til forsøg med 5G i de relevante frekvensbånd Udspil af 5. marts 2018 
Udnyttelse af det generelle løft, der er sket af forskningsmidlerne 
til nye kommunikationsteknologier 

Udspil af 5. marts 2018 

Tilstrækkelige frekvenser til 
fremtidens løsninger 

Opdatering af frekvensstrategien Udspil af 5. marts 2018 
Opdatering af det frekvenspolitiske rammemandat Udspil af 5. marts 2018 
Undersøgelse af enklere adgang til frekvenser til fast trådløst 
bredbånd 

Udspil af 5. marts 2018 

Styrkede muligheder for 
machine-to-machinetjenester 
i Danmark 

Ændring af teleloven, så virksomheder 
og kommuner kan tildeles nummerressourcer 

Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

Flere midler til 
bredbåndspuljen 

Tilførsel af yderligere 60 mio. kr. til puljen i 2018 Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

Forøgelse og forlængelse af puljen fra 2019 og frem Udspil af 5. marts 2018 

Målretning mod tyndtbefolkede områder Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

Dialog med branchen om inddragelse af mobilt bredbånd ift. 
kortlægning til bredbåndspuljen  

Udspil af 5. marts 2018 

Ambitiøse dækningskrav 
i 700, 900 og 2300 MHz-
frekvensauktionen 

Krav om dækning med 30/3 Mbit/s til 212 områder i 700/900 
MHz 

Udspil af 5. marts 2018 

Krav om dækning med 50/5 Mbit/s til 5.050 adresser i 2300 MHz Udspil af 5. marts 2018 

Dækningskrav i den kommende auktion over 2100 MHz Udspil af 5. marts 2018 

Forbedret kortlægning 
af bredbånds- og 
mobildækningen 

Forbedring af metoden til kortlægningen Udspil af 5. marts 2018 

Fortsætte dialogen med kommuner og regioner samt 
teleselskaberne 
om yderligere forbedringer 

Udspil af 5. marts 2018 

Klare rammer 
for kommuners 
støtte til mobil- og 
bredbåndsdækning 

Ny hjemmel i teleloven, 
der afgrænser, hvordan kommunerne kan understøtte god 
dækning 

Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

Søge EU-godkendelse af støttemodel til kommunerne Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

Vejledningsindsat til kommunerne Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

God koordinering af dansk 
telepolitik 

Løbende drøftelse i regeringen af status for teleforligets 
principper 

Udspil af 5. marts 2018                     
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Hovedinitiativ som det 
fremgår af udspil af 5. marts 
2018 

Underinitiativer (både udspil og politisk aftale) Ophæng 

Enklere og billigere adgang 
til opstilling af mobilmaster 

Undersøgelse af grundlaget for fastsættelse af markedsleje for 
kommuner, regioner og statslige udlejere 

Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

Evaluering i 2020 om rammevilkårene i forhold til særligt 
sagsbehandling og masteleje er blevet forbedrede 

Politisk aftale af 17. maj 2018 

Lave ”servicetjek” på, om der er 
lovgivning, som i unødigt omfang begrænser udrulningen af ny 
infrastruktur. 

Udspil af 5. marts 2018                     

Lempelse af bygningsreglementet, så fx teknikhuse lettere kan 
etableres 

Udspil af 5. marts 2018                     

Præcisere vejledning om landzoneadministration ift. 
god mobildækning i hele landet 

Udspil af 5. marts 2018                     

Bedre rammer for 
nedgravning af 
bredbåndsinfrastruktur 

Fremme nedlægningen af tomrør, når 
der graves til andre formål end bredbånd 

Udspil af 5. marts 2018                     

Fremme kommunernes anvendelse af muligheden for at 
fastsætte vilkår om dimensioneringen af tomrør 

Udspil af 5. marts 2018                     

Evaluering af reglerne i graveloven 
om fælles udnyttelse af fx tomrør 

Udspil af 5. marts 2018                     

Give kommunerne mulighed for at bruge anmeldelsesprocedurer 
ved mindre gravearbejder 

Udspil af 5. marts 2018                     

Undersøgelse af behovet for at styrke rammerne for tele- og 
forsyningssektorens arbejde med 
data 

Udspil af 5. marts 2018                     

Dialog med KL og kommuner om praksis og betaling for 
nedgravet infrastruktur. 

Udspil af 5. marts 2018                     

Standardisering 
af kommunernes 
sagsbehandling 

Indlede dialog med kommunerne for at standardisere 
sagsbehandling, definere servicemål og afkorte 
sagsbehandlingstider. 

Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

Ophævelse af 
Bredbåndsgarantiordningen 

Ophævelse af reglerne i teleloven om 
Bredbåndsgarantiordningen 

Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

Fælles udnyttelse af 
den yderste del af 
bredbåndsnettet 

Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal undersøge 
mulighederne for at 
ændre teleloven mht. at åbne nettene hos andre teleselskaber 
end SMP-udbydere 

Udspil af 5. marts 2018                     

Evaluering af reglerne om fællesudnyttelse 
af passiv infrastruktur fra 2016 

Udspil af 5. marts 2018                     

Undersøgelse af forholdet mellem konkurrencesituationen og 
investeringsniveauet på markedet. 

Udspil af 5. marts 2018                     
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Hovedinitiativ som det 
fremgår af udspil af 5. marts 
2018 

Underinitiativer (både udspil og politisk aftale) Ophæng 

Undersøgelse af mulighederne 
for at fremme forholdene for rene infrastrukturselskaber 

Udspil af 5. marts 2018                     

Undersøgelse af mulighederne for særlige regler i forbindelse 
med saminvestering 

Udspil af 5. marts 2018                     

Større valgfrihed for 
bredbåndskunder i 
nybyggerier 

Fremme af ny praksis for nybyggeri, 
hvor den bygningsinterne kabling kan ejes af bygningens ejer 
frem for leverandøren 

Udspil af 5. marts 2018                     

Lettere for forbrugerne at 
skifte bredbåndsselskab 

Facilitering af brancheaftale, der gør det muligt for 
bredbåndskunder at give et nyt selskab fuldmagt ifm. skift af 
udbyder 

Udspil af 5. marts 2018                     

Bedre oplysning om 
oplevet mobildækning for 
forbrugerne 

Foretage målinger af antennekvaliteten på mobiltelefoner Udspil af 5. marts 2018                     

Undersøgelse af mulighederne 
for at foretage løbende målinger af antennekvaliteten fx i 
samarbejde med andre lande 

Udspil af 5. marts 2018                     

Opdatering af mobilpjecen Udspil af 5. marts 2018 og politisk aftale af 
17. maj 2018 

Undersøge muligheden for EU-mærkning af antennekvalitet Udspil af 5. marts 2018                     

Etablering af et brancheforum  Politisk aftale af 17. maj 2018 

 


