
Håndtag til hvordan kommuner kan fremme 
mobil- og bredbåndsdækning lokalt
Teleforliget, der nyder meget bred opbakning på Christiansborg, foreskriver, at den digitale
infrastruktur udbygges af private virksomheder. Alligevel er der faktisk meget en kommune
kan hjælpe med, for at fremme dækningen med mobil og bredbånd lokalt.

DI har 
opstillet 10 
håndtag til 
kommunerne: 

1. Fastsæt en politisk målsætning for dækning. Fx på baggrund af 
kommunens placering på TjekDitNet.dk

2. Overvej at bruge en efteranmeldelsesordning ved gravetilladelser til 
individuelle stikledninger til bredbånd. 

3. Udform en klar sagsbehandlingsprocedure for ansøgninger fra 
teleselskaberne. En hurtig sagsbehandling, hvor proceduren er klar, 
sætter turbo på opsætningen af mobilmaster og nedgravning af kabler. 

4. Udarbejdelse af mastepolitik, der kan gøre det hurtigere og nemmere 
at opsætte nye master – find en skabelon her: 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/02_skabelon_mastepolitik.pdf

5. Tænk digital infrastruktur ind i lokalplaner og ved byggemodning. Det 
kan bl.a. være medvirkende til at fremme 5G lokalt. 

6. Ansæt en mobil og bredbånds-konsulent. En sådan person kan 
hjælpe lokale ildsjæle med at samle efterspørgsel og være en one-stop-
shop for teleselskaberne. 

7. Fastsæt en markedsbaseret masteleje – en høj masteleje betyder 
mindre interesse fra mobilselskaberne. Nogle steder kan en masteleje 
sættes til 0 kr. Vejledning: 
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9199

8. Overvej pilotforsøg med 5G til egen kommunal anvendelse og evt. 
sammen med de lokale erhvervsdrivende. Det vil fremme muligheden for 
at tilbyde 5G i kommunen.  

9. En kommune kan gennemføre udbud og stille krav om dækning. Det 
kan enten være ved indkøb til kommunens eget brug eller ved brug af 
erhvervsfremmeloven (ny model i 2023). Her skal man være 
opmærksom på statsstøttereglerne. 

10. En kommune kan støtte lokale projekter i forbindelse med statens 
bredbåndspulje. Her slipper kommunen for at skulle tage højde for 
statsstøttereglerne, idet det er dækket via bredbåndspuljen.

Til punkt 3 til 7 kan man finde hjælp i Energistyrelsens værktøjskasse: 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/01_otte_gode_raad.pdf
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