
 

 

Side 1/2 

Center 

Center for Klimaneutralt 
Danmark 
 
Team 

Data, digitalisering og tele 
 
Dato 

27. september 2019 
 
J nr. 2019-3073 
 
/ LARAS   
 

 

Til høringsparterne 

Høring over bekendtgørelse om frekvenspolitisk rammemandat 

 

 

 

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om frekvenspolitisk ram-

memandat i høring. 

 

Det frekvenspolitiske rammemandat indeholder bindende retningslinjer for Energi-

styrelsens overordnede prioritering af den danske frekvensanvendelse og Energi-

styrelsens administration af frekvensloven. 

 

Det frekvenspolitiske rammemandat indeholder en beskrivelse af, hvilke målsæt-

ninger Energistyrelsen skal arbejde hen imod, og inden for hvilke rammer Energi-

styrelsen har råderum til at følge de fastlagte målsætninger i situationer, hvor der er 

ændrede forudsætninger eller forhold. Det frekvenspolitiske rammemandat udstik-

ker med andre ord rammerne for Energistyrelsens administrative udmøntning af de 

politisk trufne beslutninger. 

 
Fokusområderne er følgende: 

- Udstedelse af tilladelser 
- Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 
- Varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn 
- Fremme af nye teknologier og tjenester 
- Internationalt frekvenssamarbejde 
- Radiofrekvenser til brug for forskellige former for radioudstyr 
- Inddragelse af branche og øvrige interessenter 
- Mindst mulig administrativ byrde for brugere af radiofrekvenser 
- Tilsyn med anvendelse af radiofrekvenser 
- Radio og tv  
- Forsvarets anvendelse af radiofrekvenser  

 

Indholdet af de planlagte ændringer  

Det gældende frekvenspolitiske rammemandat er fra 2012. Der er behov for at 

justere rammemandatet i forhold til seneste opdatering af frekvensstrategien fra 

december 2018, Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens tele-

politik for hele Danmark af maj 2018 (teleforliget) og Energistyrelsens 5G-

handlingsplan for Danmark fra februar 2019. 
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Udkast til bekendtgørelse om frekvenspolitisk rammemandat er blevet gjort mere 

generel i forhold til det gældende rammemandat, blandt andet i forhold til ikke at 

angive specifikke frekvensbånd samtidig med, at rammemandatet fortsat giver en 

retning for Energistyrelsens daglige administration og arbejde internationalt. 

 

Endelig sikres det gennem det frekvenspolitiske rammemandat, at EU-regulering 

implementeres, herunder i forhold til gennemførelse af offentlige høringer. 

 

Eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om det frekvenspolitiske 

rammemandat bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 23. oktober 2019 

på e-mail tele@ens.dk.  

 

Spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til: 

 

• Henriette Stang Meulengracht, tlf. 33 92 75 68, e-mail: hsm@ens.dk 

• Matias Find, tlf. 33 92 67 90, e-mail: mfi@ens.dk 

 

Høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen på www.borger.dk efter hø-

ringen. 

 


