
Undersøgelse af mobildækning i kommunerne:  

I februar 2012 lavede KL med erhvervs- og vækstministeren, telebranchen og Danske Regioner en 

aftale om forbedret mobildækning.  

I aftalen indgår blandt andet, at KL, telebranchen og Danske Regioner skal tage initiativ til en øget 

dialog mellem kommuner, regioner og teleselskaber i forhold til masteplaceringer. 

KL sendte i juni 2012 et spørgeskema ud til kommunerne, og 72 kommuner har deltaget i 

besvarelsen og hver udpeget op til tre områder med ringe mobildækning. 

Forud for hvert af de regionale møder vil teleselskaberne nærmere analysere de af kommunerne 

udpegede mobilhuller, og de 72 kommuner vil fra Telekommunikationsindustrien få en skriftlig 

tilbagemelding om de udpegede problemområder. 

Kommunerne er også blevet bedt om at svare på en række spørgsmål. Hovedkonklusionerne i den 

forbindelse er følgende: 

 72 af 98 kommuner har svaret på undersøgelsen om problemer med manglende 

mobildækning. 

 Hovedparten af de kommuner, der har svaret, har mobildækning som en forudsætning for 

realisering af kommunens politiske mål 

 Ca. halvdelen af kommunerne har i en plan fastlagte retningslinjer for opstilling af master og 

antenner i kommunen 

 Mere end halvdelen af de kommuner, der har svaret, har lagt deres plan for opstilling af 

master og antenner på kommunens hjemmeside 

 25 % af de adspurgte kommuner har eksempler på, at arbejdet med den digitale infrastruktur 

er integreret i planarbejdet. 75 % har ikke. 

 I 42 % af de 72 kommuner oplever kommunerne, at teleselskaberne ikke orienterer 

kommunen om udbygningsplaner, så de kan indgå i kommunens arbejde med plangrundlag 

mv. 

 I næsten halvdelen af de svarende kommuner holdes der ikke formøder med teleselskaberne, 

og en af de væsentlige grunde er ifølge svarene, at teleselskaberne ikke ytrer ønske herom 

 I ca. 30 % af ansøgningerne til de 72 kommuner om opsætning af antenner og master mener 

kommunerne, at de i alle eller i de fleste tilfælde er mangelfulde.  

 I 49 % af kommunerne i undersøgelsen er der et godt samarbejde med teleindustrien og 

disses rådgivere. I 10 % af de svarende kommuner er der et dårligt samarbejde. 


